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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

 

Regionstyremøte Nr. 10/12-14 
Mandag 15. april 2013 på Idrettens Hus i Drammen 

 

 

Tilstede: 

Geir Floen    Leder 

Morten Bredo Egge   Nestleder 

Henning Nygaard   Styremedlem 

Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 

Gro Gulliksen   Styremedlem 

Nina Haugen   Styremedlem 

Erik Øie    Styremedlem 

Hans Petter Andersen  Ansatte representant 

Marit Skretteberg   Daglig leder 

Ole Kristian Strøm   Påtroppende daglig leder 

 

Forfall: 

Rigmor Øverli   Styremedlem 

 

 

Saksoversikt: 

60/12-14 Ledermøte 16.03.13 

61/12-14 Økonomi  

62/12-14 Håndballtinget  

63/12-14 Referater og rapporter 

64/12-14 Eventuelt 

 

 

Sak 60/12-14 

Ledermøte 16.03.13 

Leder Geir Floen refererte fra ledermøte med presentasjonsteknikk v/Oddvar 

Johnsen, Brasil 2016, Ungdomsløftet og Fair Play saken som de viktigste elementene i 

møtet.. 

Det ble et godt møte med gode diskusjoner og innspill og ikke minst stor inspirasjon 

av Oddvar Johnsen sin seanse. 
 

Vedtak: Styret tok gjennomgang av rammeprogrammet til etterretning. 
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Sak 61/12-14 

Økonomi 

Styret gjorde en endelig godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for 

2012 og skrev under. 

 

 

 

Sak 62/12-14 

Håndballtinget 24. – 26. mai 2012 

Klubbledermøtet ble avviklet på Kongsberg 9. april der møtte representanter fra 25 

klubber med til sammen 29 deltagere. Styret og administrasjonen møtte med 8 

personer. Mesteparten av møtet ble brukt til gjennomgang av sakene til 

Håndballtinget 23. – 25. mai i Sandefjord. Det ble et spennende og godt møte med 

mange meningsutvekslinger i forhold til forslagene. Styret forespurte så 6 

representanter (3 menn og 3 kvinner) fra klubbene om de var  villige til å 

representere Region Sør på Håndballtinget sammen med 7 representanter fra styret 

samt leder, alle svarte ja. 

 

 

 

Sak 63/12-14 

Referater og rapporter 

FS    nr. 21 og 22  

RS    nr. 09 

 

Status i administrasjonen: 

Ole Kristian Strøm søkte og har fått stillingen som daglig leder etter Marit 

Skretteberg som slutter til ferien. 

For øvrig går mesteparten av tiden i administrasjonen nå med til å avslutte sesongen 

12/13 og forberede sesongen 13/14. 

 

Rapporter: 

De aller fleste klubbene/lagene som har ønsket å få tildelt premier i forbindelse med 

serieavslutningene har fått dette ønsket oppfylt. Alle medlemmene i styret har vært 

ute i mange haller både i helger og på hverdagskvelder for å dele ut pokaler og 

medaljer. 

Vedtak: Region Sør sine delegater møtes i forkant av tinget, primært samme 

dagen for en siste gjennomgang av forslagene. 

Vedtak: Styret godkjente regnskap og årsberetning for 2012 og det sendes nå 

over til revisor. Når revisjonsrapport er klar sendes det over til kontrollkomiteen. 
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Medaljer til mini, aktivitet og HU serien ble delt ut på de siste arrangementene, her 

har vi også fått god hjelp av Olderlauget i Vestfold. 

 

 

 

 

Sak 59 

Eventuelt  

Reglement for sammensatte lag: 

Etter NHF sitt ting i 09 vedtok styret i Region Sør noen egne retningslinjer for 

sammensatte lag som deltar i regionale serier for aldersbestemte lag. Disse med et 

siste kulepunkt som lyder: Klubber som har inngått partner/prestasjonsavtale, kan ikke 

delta med sammensatte lag i de klassene samarbeidet gjelder. 

Det har kommet opp spørsmål om dette fortsatt skal gjelde, men styret ser ingen 

grunn til å forandre noe i bestemmelsene på nåværende tidspunkt. 

 

 

 

Satsing på yngrehåndballen gjennom skoleturneringer og besøk i skole og SFO: 

Ole Kristian redegjorde for hvordan det er tenkt økonomisk i forhold til vår sterke 

satsing på yngrehåndballen. Noe av midlene ligger allerede i vårt rammebudsjett og 

en del vil hentes gjennom midlene i balansen som er til styrets disposisjon og vårt 

utviklingsfond. Styret er positive til satsingen. 

 

 

En mere attraktiv SørNorge serie: 

Erik Øie, Rigmor Øverli og Morten Egge fra regionstyret og Dagrun Landerud og 

Ole Kristian Strøm fra administrasjonen har utgjort en gruppe som har hatt i 

oppdrag å se på yngrehåndballen og dens kår framover. En av de tingene gruppen 

kom frem til var å gjøre SørNorge serien mer attraktiv for utøverne. Det var forslag 

som bl. annet gikk ut på å føre statistikk for alle SørNorge lagene, sette krav til 

arrangementene og det må ses på en mere spennende premiering. Det ble foreslått i 

møtet at noe måtte gjøres allerede nå i kommende sesong og at lagene må informeres 

om dette før endelig påmeldingsfrist gikk ut.  

Vedtak: Så sant det lar seg gjøre bestreber styret seg på å dele ut premier til de 

klubbene som ønsker det.  

 

 

  

Vedtak: Reglement for sammensatte lag i Region Sør fra 2009 gjelder fortsatt. 

Vedtak: Midler omdisponeres og hentes fra balansen i forhold til vår satsing på 

yngrehåndballen fremover. Dette skal ikke gå utover den etablerte aktiviteten. 
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Referent  

Marit Skretteberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: Administrasjonen får i oppgave å formidle til klubbene hvilken 

oppgradering som tenkes gjort i SørNorge serien og at dette må varsles før endelig 

påmeldingsfrist går ut. 


