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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

 

Regionstyremøte Nr. 13/12-14 
Mandag 26.august 2013 på Idrettens Hus i Drammen 

 

Tilstede: 

Geir Floen    Leder 

Gro Gulliksen   Styremedlem 

Nina Haugen   Styremedlem 

Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 

Erik Øie    Styremedlem 

Hans Petter Andersen  Ansatte representant 

Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 

 

Forfall: 

Morten Bredo Egge   Nestleder 

Henning Nygaard   Styremedlem 

 

Saksoversikt: 

75/12-14 Referater og rapporter 

76/12-14 Økonomi  

77/12-14 Personalet/administrasjonen 

78/12-14 Status påmeldte lag 

79/12-14 Sone/klubbmøter 

80/12-14 Temakonferanse 

81/12-14 Håndballtinget 2013 – oppfølging av vedtak 

82/12-14 Regionstinget 2014 

83/12-14 AU: oppnevning av nytt arbeidsutvalgsmedlem 

84/12-14 EM i Danmark 

85/12-14 Eventuelt 
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Sak 75/12-14 

Referater og Rapporter. 

FS nr. 2 

Styret så noe nærmere på sakene ang eliteserielisensen, samt FS`s oppfølging av 

vedtak fattet på Håndballtinget. 

RS nr.12 

 

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

Sak 76/12-14 

Økonomi 

Daglig leder gjennomgikk regnskapet for første halvår, et regnskap som ikke avviker 

vesentlig i forhold til budsjett og forventninger. 

 

 

Sak 77/12-14 

Personalet/administrasjonen 

Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser. Administrasjonen 

er fullsatt og alle oppgaver blir ivaretatt i henhold til handlingsplaner og fastsatte 

datoer/frister. 

 

Vedtak: Informasjonen tatt til etterretning 

 

Sak 78/12-14 

Status påmeldte lag 

Region Sør har en økning på 33 lag for sesongen 13/14. Dette ser vi på som svært 

positivt.  

 

Vedtak: Informasjonen tatt til etterretning 

 

Vedtak: Regnskapsgjennomgang for første halvår tatt til etterretning og 

resultat godkjent. 
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Sak 79/12-14 

Sone/klubbmøter 

Regionstyret diskuterte og kom frem til at sonemøtene høsten 2013 skal gå ut.  Vi gir 

som en erstatning samme informasjon som tidligere høstsonemøter ved å ha en info- 

og dialogtime på Temakonferansen i oktober 2013. Dette i tillegg til god klubbinfo 

bl.a. på nettsiden og mail-/telefonkorrespondanse.  

 

  

Sak 80/12-14 

Temakonferansen 

Temakonferansen avholdes på Rica Park Hotell i Drammen, 18.-19.oktober 2013. 

Deltakerne inviteres også til å delta på foredrag og kamper i forbindelse med 

Håndballuka som arrangeres i Drammen. 

Regionstyret ble enige om årets tema og hadde forslag på forelesere. Dette vil bli 

offentliggjort når invitasjonen foreligger.  

 

 

Sak 81/12-14 

Håndballtinget 2013 – oppfølging av vedtak 

Styret er veldig klar på at Region Sør skal være representert, både med tillitsvalgte og 

ansatte, i grupperingene og utvalgene som skal jobbe med helheten rundt spesielt 

yngre håndballen og 2.divisjon. Vi ønsker også å bidra med ansatte i grupperinger 

ifm kompetanseløftet, organisasjonsutvikling og IKT. 

Styret presiserer at vedtakene som ble fattet på Håndballtinget ang ovennevnte 

områder blir ivaretatt. 

 

Vedtak: Sonemøtene på høsten erstattes med info- og dialogtime på 

Temakonferansen 

Vedtak: Administrasjonen utarbeider forslag til program ut fra styrets tema, 

samt kontakter ønskede forelesere. 

Vedtak: Våre ønsker om deltakelse i de ulike grupperingene og utvalgene 

meldes inn med konkrete personer til NHF i uke 35, 2013. 

Vedtak fattet på Håndballtinget må ivaretas når det gjelder organiseringen av 

ovennevnte. 
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Sak 82/12-14 

Regionstinget 2014 

Regionstinget avvikles 23.-24.mai 2014.  Styret ønsker at dette legges til Telemark og 

nærmere bestemt Skien. 

 

Sak 83/12-14 

AU: oppnevning av nytt arbeidsutvalgsmedlem 

Styrets arbeidsutvalg har i en periode manglet et medlem av naturlige årsaker. AU 

skal bestå av 3 medlemmer fra styret og hvor begge kjønn skal være representert. 

Geir Floen (Leder) og Morten Bredo Egge (Nestleder) er de nåværende to 

medlemmene i AU. Styret oppnevnte styremedlemmet Gro Gulliksen til å bli nytt 

medlem.  

 

Sak 84/12-14 

EM i Danmark 

Daglig Leder informerte om EM for herrer i Danmark (12.-26.januar 2014) og 

muligheten for å legge fagseminar/arbeidsseminar for styret og ansatte ifm 1-2 av 

Norges innledende EM-kamper.   

 

 

Sak 85/12-14 

Eventuelt 

Sammensatte lag og spillerflyt  

Dersom det meldes på flere sammensatte lag i samme årsklasse må disse rangeres av 

klubbene uavhengig av hvem som administrerer lagene. Dette må gjøres med 

bakgrunn i regelen som sier at de 2 spillerne som lager flest mål på 1. laget må stå 

over påfølgende kamp for 2. laget. 

 

 

Vedtak: Administrasjonen innhenter tilbud fra ulike hoteller i Skien. 

 

Vedtak: Styremedlemmet Gro Gulliksen er oppnevnt som nytt medlem i AU. 

 

Vedtak: Styret var positiv til forslaget,  med fagseminar/arbeidsseminar og 

styremøte i forbindelse med EM. Administrasjonen jobber videre med 

program og tilbud.  
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Regional GTP 

Styret ønsker at administrasjonen utarbeider en Regional Generalterminplan. 

 

Møbelringen Cup 

Samtlige styremedlemmer har takket ja og stiller seg disponible til å bidra med 

arbeidsoppgaver på Møbelringen Cup. 

 

Håndballuker i uke 41 og 42 

Region Sør samarbeider med Norsk Topphåndball og klubber med å arrangere 

Håndballuker i Tønsberg (Flint og Nøtterøy) i uke 41 og i Drammen (Drammen HK 

og Glassverket) i uke 42. Det vil bli arrangert skoleturneringer i håndball, samt annen 

håndballaktivitet og gode Postenligakamper. 

 

Målvaktprosjekt 

Region Sør utarbeider i disse dager et prosjekt hvor vi skal ha mer fokus på utvikling 

av målvakter. 

 

Dommersamling 

17. og 18.august ble det gjennomført en god dommersamling med ca 40 dommere. 

 

Skoleprosjektet 

Over 50 skole/SFO har meldt inn at de ønsker besøk av toppspillere/-trenere til 

håndballgymtimer på skolen. Vi har kapasitet til å besøke ca 100 skoler. 

Når det gjelder skoleturneringene, så er det enkelte av arrangementene som har 

ganske bra med påmelding, men vi må jobbe aktivt for å få med flere lag. 

 

Mini- og aktivitetsturneringsmøte 

Administrasjonen har i uke 34 gjennomført 2 møter med totalt 120 

arrangementsansvarlige og barnekamplederansvarlige fra klubbene som skal 

arrangere mini- og aktivitetsturneringer i sesongen 13/14. Dette for å utvikle 

arrangementene til å bli enda bedre for våre aller yngste spillere. 

Styret ønsker at dette blir gjennomført for nye arrangementsansvarlige og 

barnekampveilederansvarlig før hver sesong. 

 

Buskeruds Idrettskrets Idrettsmesse 

NHF Region Sør hadde stand, sammen med flere ulike idretter, på BIK`s 

Idrettsmesse 22.aug. Bra tiltak, men ønsket er at dette arrangeres tidligere på dagen 

fremfor fra kl.14-15, slik at flere ungdommer kommer innom. Dette meldes til BIK. 

 

Kompetansegivende kurs: 

Etter en nylig episode, er styret, som tidligere, veldig klar på at  

autorisasjonsgivende kurs på dommer og trenersiden fortsatt bare kan kjøres formelt  
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gjennom regionen. For øvrig står selvfølgelig klubbene fritt til å kjøre internutvikling 

av trenere og dommere. 

 

Fair Play 

Ansattes tillitsvalgte informerte ang et fair play konsept vi bør se nærmere på. 

Konseptet sendes til styret. Vi utarbeider en plan på fair play prosedyrer før kamper 

tilpasset håndballen. 

 

Tidtaker- og sekretærhefte 

Styret ønsker at administrasjonen oppdaterer tidtaker og sekretærheftene tilpasset 

nye lover og regler, og at det legges ut som sak på nettsidene våre, samt informeres 

om til klubbene. 

 

 
Referent Ole Kristian Strøm 

 

 

 

 
 


