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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

 

Regionstyremøte Nr. 09/12-14 
Mandag 11.mars 2013 på Idrettens Hus i Drammen 

 

Tilstede: 

Geir Floen    Leder 

Morten Bredo Egge   Nestleder 

Rigmor Øverli   Styremedlem 

Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 

Gro Gulliksen   Styremedlem 

Nina Haugen   Styremedlem 

Erik Øie    Styremedlem 

Hans Petter Andersen  Ansatte representant 

Marit Skretteberg   Daglig leder 

 

Forfall: 

Henning Nygaard   Styremedlem 

 

Saksoversikt: 

55/12-14 Ledermøte 16.03.13 

56/12-14 Økonomi  

57/12-14 Håndballtinget  

58/12-14 Referater og rapporter 

59/12-14 Eventuelt 

 

 

Sak 55/12-14 

Ledermøte 15.03.2013 

Leder Geir Floen presenterte rammeprogrammet til ledermøtet. 
 Budskapsformidling/kommunikasjon v/Oddvar Johnsen  

 Håndballtinget med rask gjennomgang av forslagene. 

 Guttesatsingen og Brasil 2016 som en videreføring fra Forbundsrådet og inn mot 

Håndballtinget.  
 Kort informasjon om åpent Beach-NM i Region Sør  

 Region Øst ønsker at FS tar høyde for og forbereder en «time-out» på Håndballtinget 

hvor man har en type «gruppemyldring» på temaet «Ungdomshåndballen i NHF»  

 Region Innlandet ønsker at NHF-arrangementer settes på agendaen. Dette vil dreie 

seg om landskamper, Spar- og Bringserien og NM for regionslag.  

 Hvordan skal «Fair play»/disiplinærstraffer følges opp praktisk?  
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Sak 56/12-14 

Økonomi 

Daglig leder gjennomgikk postene i årsregnskapet, balansen og forslag til 

disponering av overskudd. 

Styret sa seg fornøyde med gjennomgang og med svarene de fikk på spørsmål som 

ble stilt. 

Følgende disposisjoner ble vedtatt: 

 

 

 

Sak 57/12-14 

Håndballtinget 24. – 26. mai 2012 

Styret gikk i mellom og diskuterte foreløpige forslag til Håndballtinget. 

 

 

 

Sak 58/12-14 

Referater og rapporter. 

RS   nr 08  OK 

FS nr 20 og FS AU nr 16 OK 

 

Status i administrasjonen: 

Ansettelsesprosessen av ny daglig leder er i gang, for øvrig er det avslutninger av 

sesongens aktiviteter som gjelder. 

 

 

 

Vedtak: Styret tok gjennomgang av rammeprogrammet til etterretning. 

 

Vedtak: Gjennomgang av foreløpig forslag til tinget tas med videre inn til 

klubbledermøtet der de endelige forslag vil foreligge. Tingdokumentene legges 

ut på nettet 18. mars. 

 

 

 

  

Vedtak: Av periodiserte kostnader i konto 1571 skal kr 70.000,- føres mot konto 

2092 (reisetilskudd til Landsturneringen) og resterende kr 37.600,- mot konto 

2093 Gutteprosjekter. Årets overskudd på kr 459.839 settes inn i den frie 

egenkapitalen. 
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Utdelinger av medaljer og premier: 

Vinnere i 2. divisjon menn senior - Herkules fikk sine medaljer utdelt i Skienshallen 

8. mars av daglig leder Marit Skretteberg. Vinnere i kvinnenes 2. divisjon – Gjerpen 

fikk sine medaljer utdelt av styremedlemmene Henning Nygaard og  Rigmor Øverli i 

Skienshallen 10. mars. 

 

Gro Gulliksen fra styret blir med på premieutdelingen under avslutningen av HU 

serien i Helgerødhallen 17. mars. 

For øvrig tok styremedlemmer med seg flere premier til utdeling i forskjellige 

årsklasser hvor vinnerne er klare!  

 

Rica Cup 2013 (Bylagturneringen) 

Vårt lag i Rica Cup gutter 15 år med sin trener Anstein Enggravslia gjorde en 

strålende innsats og vant sin klasse.  Jentene kom på 7. plass denne gangen. Morten 

Egge var representant fra styret under turneringen som ble avviklet i Region Midt-

Norge 

 

Anleggsbefaring: 

Kjetil Larsen vil overta som anleggansvarlig i administrasjonen når Marit Skretteberg 

slutter. Disse to var på anleggsbefaring til Arena Sør i Arendal og ny storhall i 

Kristiansand. Dette i forbindelse med anleggsmøte sammen med anleggsansvarlige i 

de øvrige regionene og sentralt 6. og 7. mars. 

 

  

 

Sak 59/12-14 

Eventuelt 

 

Forslag endring av reglement der det er to lag i samme klasse i våre regionale 

serier for aldersbestemt håndball. 

Intensjonen med å kunne stille to lag i samme klasse og at det skal kunne være fri flyt 

mellom lagene er at det er små staller og at det trengs spillere som kan stille på begge 

lag. Imidlertid ser vi at klubbene har lett for å bruke de tre-fire beste spillerne på 

både 1. og 2. laget hver gang, noe som ikke er intensjonen. Det har derfor kommet et 

forslag på at de to spillerne på 1. laget som scorer flest mål ikke kan spille påfølgende 

kamp for 2. laget. De øvrige kan fortsatt fritt spille mellom lagene. 

 

Vedtak: Gjennomgang og informasjoner tatt til etterretning. 
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Referent 

Marit Skretteberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: Styre går for en endring i fri flyt mellom 1. og 2. lag i samme klasse i 

regionseriene for aldersbestemte lag og som lyder: De to spillerne på 1. laget som 

scorer flest mål kan ikke spille påfølgende kamp for 2. laget. 
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