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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

 

Regionstyremøte Nr. 15/12-14 
Søndag 20.oktober 2013 på Rica Park Hotell i Drammen 

 

Tilstede: 

Geir Floen    Leder 

Morten Bredo Egge   Nestleder 

Gro Gulliksen   Styremedlem 

Henning Nygaard   Styremedlem 

Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 

Erik Øie    Styremedlem 

Nina Haugen   Styremedlem 

Hans Petter Andersen  Ansatte representant 

Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 

 

Forfall: 

 

 

Saksoversikt: 

98/12-14 Referater og rapporter 

99/12-14 Økonomi  

100/12-14 Personalet/administrasjonen/Rikets tilstand  

101/12-14 Regional Temakonferanse 

102/12-14 Håndballtinget 2013 

103/12-14 Møbelringen Cup 

104/12-14 Regionstinget 2014 

105/12-14 Arbeidsseminar i januar 2014 

106/12-14 Fair Play konsept 

107/12-14 Forbundsrådsmøte 4.oktober 2013 

108/12-14 Dommerkontaktkvote 

109/12-14 Gutterekruttering 

110/12-14 NM Beach 

111/12-14 FRAM-prosjekt i Region sør 

112/12-14 Modell for sluttspillet i Sør-Norge serien 

113/12-14 Eventuelt 
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Sak 98/12-14 

Referater og Rapporter. 

Regionstyremøte nr.14/12-14 

Rapport fra Forbundsrådsmøte nr.1/13-15 

FS-protokoll nr.4/13-15 

 

Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.14/12-14 ble vedtatt.       

Øvrige protokoller tatt til etterretning. 

 

Sak 99/12-14 

Økonomi 

Kort orientering 

 

 

Sak 100/12-14 

Personalet/administrasjonen 

Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser. Vi har noen 

utfordringer nå, og i den nærmeste fremtid, med nok ansatte ressurser. Nær 

forestående fødselspermisjon, nyansatt dommerkonsulent med oppstart 1.februar og 

sykemeldinger, gjør at vi får en noe ressursbegrenset periode.  

 

Vedtak: Tatt til etterretning  

Sak 101/12-14 

Regional Temakonferanse 

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

Det var 81 deltakere fra 35 klubber, styret, ansatte og valgkomiteen. Flesteparten av 

de påmeldte overvar et godt foredrag, med bl.a. Johan Kaggestad og Kristian 

Kjelling, i forkant og Postenligakamper i etterkant av konferansen.  

Tilbakemeldingene fra konferansen var positive. Det var en motiverende og 

inspirerende konferanse med aktuelle temaer.  

Administrasjonen følger opp innspillene fra gruppearbeidet og presenterer dette på 

neste styremøte. 

 

Vedtak: Administrasjonen presenterer innspillene fra gruppearbeidet på neste 

styremøte. 

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning 
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Sak 102/12-14 

Håndballtinget 2013 

Administrasjonen sendte inn aktuelle personer fra styret og administrasjonen 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.  

Styremedlem Erik Øie er med i gruppa som jobber med Ungdomshåndballen. 

Hans Petter Andersen fra administrasjonen er i gruppa som jobber med 

organisasjonsutvikling. 

Ole Kristian Strøm fra administrasjonen er i gruppa som er involvert i IKT.  

Alle gruppene har utarbeidet og fått sitt mandat, og rapporterer til Forbundsrådet 

som er styringsorganet. I forbundsrådet er vår styreleder Geir Floen.  

Region Sør er med andre ord godt representert i alle gruppene.  

 

  

Sak 103/12-14 

Møbelringen Cup 

Daglig Leder informerte om status vedrørende Møbelringen Cup som arrangeres i 

Drammenshallen 29.november-1.desember 2013. Alle gjøremål er i rute. Billettsalget 

går bra. Fredagen er det en del plasser igjen, lørdag er utsolgt og søndagen nærmer 

seg utsolgt. 

Det er god påmelding til både dommerutviklingstiltaket og trenerutviklingstiltaket. 

På ovennevnte tiltak er påmeldingen fortsatt åpen noen uker. Alle 

spillerutviklingsgruppene er innkalt til cupen.  

Alle frivillige, med deres oppgaver/ansvarsområder, er på plass. 

Styret ønsker oppdateringer på antall solgte billetter. 

 

Sak 104/12-14 

Regionstinget 2014 

Regionstinget er booket inn på Thon Hotell Høyers i Skien, 23.-24.mai 2014. 

Per Inge Bjerkseter gikk gjennom vedtektene. Region Sør ønsker å endre strukturen 

og oppsettet på våre vedtekter, slik at de er strukturert på samme måte som NIF.  

Valgkomiteen har startet arbeidet med representanter til regionstyret og komiteer. 

Vedtak: Informasjon tatt til etterretning 

Vedtak: Administrasjonen rapporterer og holder styret oppdatert i forhold til 

hvor mange billetter som er solgt.. 

Vedtak: Styremedlemmene Per Inge Bjerkseter og Erik Øie strukturerer 

vedtektene vedrørende Regionstinget, slik at de er strukturert på samme måte 

som NIF. 
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Sak 105/12-14 

Arbeidsseminar i januar 2014 
Oppdatering/diskusjon vedrørende arbeidsseminaret i Danmark. 

Sak 106/12-14 

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. 

Viktig at alle klubber forplikter seg til å gjennomføre konseptet på alle kamper.  

Sak 107/12-14 

Forbundsrådsmøte 4.oktober 2013 

Styreleder Geir Floen rapporterte fra møte, som for øvrig var et godt og strukturert 

møte. Norsk Topphåndball og NHF skal se på ny modell som videreutvikler NM-

finalene. 

NHF sender ut en rapport ift den regionale salgsrepresentanten, som er en stilling vi 

har 20% av. 

NHF kaller inn, innen 1.nov, til møte ang NM i Beachhåndball. Målet er å få til en 

avtale for at Region Sør skal arrangere NM i 2014. 

Sakspapirer til forbundsrådsmøte må komme tidligere ut slik at sakene kan 

diskuteres enda bedre regionalt før møte. 

Sak 108/12-14 

Dommerkontaktkvote 

Ny dommerkontaktordning og reglementet i denne forbindelse innføres denne 

sesongen gjennom klubbutvikling og korrespondanse/info. Eventuelle godtgjørelser 

eller sanksjoner vil først bli innført sesongen 14/15. 

 

Vedtak: Administrasjonen jobber videre med det praktiske og med det 

faglige innholdet for arbeidsseminaret i Danmark. 

Administrasjonen sender ut en frist for endelig påmelding av deltakere. 

 

Vedtak: Fair Play konseptet er vedtatt og skal innføres på alle kamper innen 

utegangen av 2013. 

 

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

Vedtak: Ny dommerkontaktordning innføres uten godtgjørelse eller 

sanksjoner inneværende sesong.  
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Sak 109/12-14 

Gutterekruttering 

Vi setter i gang med et gutteprosjekt som innebærer bl.a. klubbesøk, utstyrspakke 

ved rekruttering av nye spillere/lag og treneroppfølging. Vi ønsker å gjøre avtaler 

med toppklubber og deres ressurser/kompetanse i denne forbindelse. 

 

Sak 110/12-14 

NM Beach 

NHF innkaller til møte med Region Sør, hvor fremdriftsplan, organisering og 

rammer skal diskuteres og enes om i forbindelse med at NHF ønsker Region Sør som 

arrangør til NM 2014. 

 

Sak 111/12-14 

FRAM-prosjektet 

Marit Skretteberg er engasjert som prosjektleder for FRAM-prosjektet, som er et 

prosjekt som skal videreutdanne og videreutvikle kvinner til å bli bedre ledere, 

dommere og trenere. Totalt 4 samlinger og oppfølging. 

1.samling gjennomføres med 6 deltakere i Drammen 25.-26.oktober. 

2.samling samling er en sentral samling med NHF og de andre regionene i 

forbindelse med Møbelringen Cup 28.-29.november. 

De to resterende samlingene er regionale og gjennomføres før sommeren 2014. 

 

 

Sak 112/12-14 

Modell for sluttspillet i Sør-Norge serien 

Styremedlem Erik Øie sender et forslag til administrasjonen angående et sluttspill for 

Sør-Norge serien. 

Sak 113/12-14 

Eventuelt 

Ingen saker 
 

Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Tiltaket settes i gang innen desember og det benyttes allerede 

budsjetterte midler til tiltaket.  

 

Vedtak: Forslaget til budsjett og gjennomføring ble vedtatt. 

 

Vedtak: Tatt til etterretning  

 


