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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

Regionstyremøte Nr. 14/12-14 
Mandag 23.september 2013 på Idrettens Hus i Drammen 

 

Tilstede: 
Geir Floen    Leder 
Morten Bredo Egge   Nestleder 
Gro Gulliksen   Styremedlem 
Henning Nygaard   Styremedlem 
Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 
Erik Øie    Styremedlem 
Hans Petter Andersen  Ansatte representant 
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
 
Forfall: 
Nina Haugen   Styremedlem 
 
Saksoversikt: 
86/12-14 Referater og rapporter 
87/12-14 Økonomi  
88/12-14 Personalet/administrasjonen  
89/12-14 Regional Temakonferanse 
90/12-14 Håndballtinget 2013 
91/12-14 Møbelringen Cup 
92/12-14 Regionstinget 2014 
93/12-14 EM i Danmark  
94/12-14 Fair Play konsept 
95/12-14 Forbundsrådsmøte 4.oktober 2013 
96/12-14 Dommerkontaktkvote 
97/12-14 Eventuelt 

Sak 86/12-14 
Referater og Rapporter. 
Regionstyremøte nr.13/12-14 
AU-møte (FS) nr.2/13-15 
FS-protokoll nr.3/13-15 
 
Vedtak: Protokoll Regionsstyremøte nr.13/12-14 ble vedtatt.       
Øvrige protokoller tatt til etterretning. 
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Sak 87/12-14 
Økonomi 
Daglig leder gjennomgikk regnskapet for 2.tertial. 
 

 

Sak 88/12-14 
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. 
Rikets tilstand: 
Styret ønsker at vi for fremtidige møter tar med «Rikets tilstand» som et fast punkt 
under ovennevnte sak. Det vil si at vi her informerer om aktuelle tiltak/aktiviteter, 
antall lag, utvikling, målprosesser, oppfølging av handlingsplan, etc, fremfor under 
nedenfor stående sak; Eventuelt. 
Skoleturneringer/skolebesøk: 
Opp mot 400 lag er påmeldt til skoleturneringene som vi har invitert til. Veldig bra 
deltakelse i Drammen, Tønsberg, Porsgrunn og Skien. Forholdsvis bra i Larvik. 
Mindre bra i Sandefjord. Horten og Bø må avlyses grunnet alt for få påmeldinger. 
I henhold til avtaler med Postenligaklubber og 1.div.klubber gjennomfører de i disse 
dager ca 100 skolebesøk, hvor det gjennomføres håndballøkter med elever og lærere. 
Skolene får håndballer og fagmateriell til bruk i ettertid.  
Klimaundersøkelsen: 
Daglig leder informerte noe om resultatene i årets klimaundersøkelse, som er en årlig 
spørreundersøkelse for våre ansatte. Svært gode og positive resultater, men også 
noen praktiske utfordringer som det vil jobbes videre med. 
Aktivitetsoversikt: 
Styret får tilsendt en forenklet utgave av aktivitetsoversikten som er et 
arbeidsdokument i administrasjonen, med oversikt over all aktivitet som 
administreres av region sør. 
 
Vedtak: «Rikets tilstand» blir et fast innslag i forbindelse med denne sak.  

Sak 89/12-14 
Regional Temakonferanse 
Temakonferansen avholdes på Rica Park Hotell i Drammen, 18.-19.oktober 2013. Det 
er påmeldt 83 deltakere som fordeler seg på 35 klubber, styret, ansatte, valgkomiteen 

Vedtak: Regnskapsgjennomgang for 2.tertial tatt til etterretning og resultat 
godkjent. 
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og kontrollkomiteen. Flesteparten av de påmeldte skal også overvære foredrag i 
forkant og Postenligakamper i etterkant av konferansen.  
 
Vedtak: Informasjonen tatt til etterretning 
 

Sak 90/12-14 
Håndballtinget 2013 
Administrasjonen sendte inn aktuelle personer til alle grupperingene som skal jobbe 
med ulike tingvedtak. Styremedlem Per Inge Bjerkseter er tatt opp i gruppa som skal 
jobbe med en ny modell for 2.divisjon. Han er godt i gang med forberedelsene og har 
etablert kontakt med regionens 1.- og 2. divisjonsklubber, og ønsker tilbakemeldinger 
og synspunkter fra klubbene. 
Øvrige grupperinger og oppnevnelser vil bli klart etter Forbundsrådsmøte 4.oktober 
2013.   
 

  

Sak 91/12-14 
Møbelringen Cup 
Daglig Leder informerte om status vedrørende Møbelringen Cup. Alle gjøremål er i 
rute. Billettsalget er i gang. Tilbud om lagsbilletter er ute. Drammen HK er engasjert 
ift kafeteria, rigging i hall, samt diverse gode tiltak både i hallen og utenfor. Plakater 
og flyers er bestillt. Det planlegges dommerutvikling, trenerutvikling og 
spillerutvikling i forbindelse med cupen. Ønskelig er også å ha en håndballens dag 
for barn og unge i forkant av kampene lørdag og søndag. 
Alle frivillige, med deres oppgaver/ansvarsområder, er på plass. 

 

Sak 92/12-14 
Regionstinget 2014 
Regionstinget er booket inn på Thon Hotell Høyers i Skien. 
Styret ønsker å se på vedtektene vedrørende Regionstinget. 

Vedtak: Informasjon tatt til etterretning 

Vedtak: Informasjonen tatt til etterretning 

Vedtak: Styremedlemmene Per Inge Bjerkseter og Erik Øie ser på vedtektene 
vedrørende Regionstinget 



 Protokoll Regionstyremøte 2012 - 2014  Side 4 
 

Sak 93/12-14 
EM i Danmark 
Daglig Leder la frem ulike forslag av innhentede tilbud for gjennomføring av 
Fagsemiar/arbeidseminar og styremøte under EM i Danmark. 

Sak 94/12-14 
Fair Play konsept 
Administrasjonen la frem et forslag til Fair Play konsept som ønskes gjennomført til 
alle regionens kamper og arrangementer. Intensjonen er å bevisstgjøre alle aktører 
hvor viktig det er at alle oppfører seg bra og har gode holdninger uansett rolle. Dette 
vil bl.a. markeres med en fair play seremoni i forkant av kamper, fair play ansvarlig 
med vest i hall, synlige plakater og foreldrevettregler.  

 

Sak 95/12-14 
Forbundsrådsmøte 4.oktober 2013 
Programmet for Forbundsrådsmøte sendes ut 24.09.13. Regionsstyret 
diskuterer/supplerer programmet når det foreligger. Forbundsrådsmøte skal se 
nærmere på tingvedtakene, samt oppnevne ulike grupperinger som skal jobbe videre 
vedtakene. Region Sør ønsker svar fra Forbundsstyret vedrørende videre strategi 
rundt Beach Håndball. 
 

 

Sak 96/12-14 
Dommerkontaktkvote 
Administrasjonen la frem et forslag til en dommerkontaktkvote. Bakgrunnen er at 
denne viktige rollen i klubb ikke fungerer godt nok i de fleste klubber. Vi ser på 
klubbens dommerkontakt som svært avgjørende i vårt fremtidige dommerarbeid. 
Dommerkontakten blir i det nye forslaget en sentral person i kommunikasjonen med 

Vedtak: Fagseminar/arbeidsseminar og styremøte i forbindelse med EM i 
Danmark legges til perioden 11.-15.januar etter innhentet tilbud. 

 

Vedtak: Fair Play konseptet skal innføres. Administrasjonen ser på 
muligheten av å selge konseptet til en sponsor. 

 

Vedtak: Styreleder sender programmet til styret for gjennomgang og 
suppleringer til de ulike sakene. 
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regionskontoret, samt en utviklingskoordinator og ansvarlig person for klubbens 
dommere.  
 

 

Sak 97/12-14 
Eventuelt 
Tingvedtak: Ny modell for 2.divisjon 
Styremedlem Per Inge Bjerkseter er tatt opp i gruppa som skal jobbe med en ny 
modell for 2.divisjon. Han er godt i gang med forberedelsene og har pr. mail sendt ut 
et skriv og etablert kontakt med regionens 1.- og 2. divisjonsklubber. De aktuelle 
klubbene inviteres her til å gi tilbakemeldinger og synspunkter som kan tas med inn 
i den oppnevnte gruppa. 
 
Ny hall på Ringerike: 
Styremedlem Per Inge Bjerkseter informerte om hallprosjektet på Ringerike. Det ser 
svært positivt ut, med tanke på flater og arena! Kravmalen til NHF er med i 
søkeprosessen, så disse viktige punktene, sett fra vår idrett, er med. 
 
Sør-Norge serien og sluttspill: 
Styremedlem Erik Øie sender et forslag til administrasjonen angående et sluttspill for 
Sør-Norge serien. 
 
 
 

Vedtak: Administrasjonen jobber videre med en konsekvensanalyse 
vedrørende det å innføre kvoteordning på dommerkontaktene i klubb. 
Saken tas opp i dialogtimen på Temakonferansen 18.-19.oktober 2013. 
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