
        

 

 Protokoll Regionstyremøte 2012 - 2014  Side 1 
 

  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

 

Regionstyremøte Nr. 16/12-14 
Søndag 1.desember 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 

Nina Haugen   Styremedlem 

Hans Petter Andersen  Ansatte representant 

Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 

 

Forfall: 

 

 

Saksoversikt: 

114/12-14 Referater og rapporter 

115/12-14 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand  

116/12-14 Regional Temakonferanse 

117/12-14 Møbelringen Cup 

118/12-14 Regionstinget 2014 

119/12-14 Arbeidsseminar 2014 

120/12-14 Fair Play konsept 

121/12-14 NM Beach 2014 

122/12-14 Gutterekruttering 

123/12-14 Modell for sluttspillet i Sør-Norge serien 

124/12-14 «Håndballuka» i Drammen og Tønsberg 

125/12-14 Skoleturneringer/Skolebesøk 

126/12-14 Telemark Håndballfestival 

127/12-14 Møtedatoer 1.halvår 2014 

128/12-14 Eventuelt 
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Sak 114/12-14 

Referater og Rapporter. 

Regionstyremøte nr.15/12-14 

FS-protokoll nr.5/13-15 

 

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

Øvrige protokoll tatt til etterretning. 

 

Sak 115/12-14 

Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 

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

noen utfordringer med manglende ansatte ressurser. Fødselspermisjon, nyansatt 

dommerkonsulent med oppstart 1.februar og sykemeldinger, gjør at vi får en noe 

ressursbegrenset periode. Det er engasjert 2 vikarer på timebasis etter behov. 

 

Sak 116/12-14 

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: Tatt til etterretning  

Sak 117/12-14 

Møbelringen Cup 

29.nov-1.des. Kort evaluering før søndagens to siste kamper: Full hall alle dager. 

Gledelig at det var veldig mange på tribunen også når Norge ikke spilte. Dette har jo 

en sammenheng med at det var unummererte plasser, men allikevel gledelig med 

bra trøkk, og moro for de andre deltakende lagene. 

Gode tilbakemeldinger fra alle hold på arrangementet så langt. 

Vedtak: Tatt til etterretning 
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Ressursbruken er naturlig nok betydelig i forbindelse med arrangementet, men styret 

er helt klare på at det gir mye igjen for håndballinteressen på alle plan i regionen.  

På dommerutviklingstiltaket deltok 30 dommere.   

På trenerutviklingstiltaket/-kurset deltok 40 trenere. 

Gode tilbakemeldinger på ovennevnte tiltak.  

 

Vedtak: Evalueres på neste styremøte. 

 

Sak 118/12-14 

Regionstinget 2014 

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

Arbeidet er i gang for å endre strukturen og oppsettet på våre vedtekter, slik at de er 

strukturert på samme måte som NIF. En grovplan ble lagt frem og lov normen er 

klart til neste styremøte. 

Sak 119/12-14 

Arbeidsseminar 2014 
Oppdatering/diskusjon vedrørende arbeidsseminaret i Danmark. 

Det praktiske er godt ivaretatt av administrasjonen. 

Det faglige innholdet skal bl.a. bestå av: 

- Oppfølging av innleverte notater fra gruppearbeidene på Temakonferansen. 

- Handlingsplanen: Status for handlingsplanen i inneværende tingperiode og arbeide 

videre med, administrasjonens allerede påbegynte, handlingsplan for neste 

tingperiode.  

 

Sak 120/12-14 

Fair Play konsept 

Konseptet er klart til oppstart. 

Distribusjonsplan utarbeides og gjennomføres av administrasjonen. Det skal være en 

Fair-Play ansvarlig i hver klubb. 

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

Dommerne benyttes til å rapportere fra arrangementene. 

Vedtak: Administrasjonen jobber videre med det praktiske og med det 

faglige innholdet for arbeidsseminaret i Danmark og sender ut program til 

deltakerne før jul. 

 

Vedtak: Styremedlemmene Per Inge Bjerkseter og Erik Øie strukturerer 

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

som NIF. Dette er klart neste styremøte. 

Vedtak: Fair Play konseptet er klart og det blir «kick-start» i uke 51. 
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Sak 121/12-14 

NM Beach 

NHF sentralt og Region Sør har hatt flere møter, hvor fremdriftsplan, organisering og 

rammer har blitt diskutert. Mulige arrangørklubber og kommuner er kontaktet. 

Forslag til avtaler mellom NHF, Region Sør og arrangørklubb utarbeides, men er 

svært avhengig av kommunens ressursbidrag i forhold til område og 

utarbeiding/oppbygging av anlegg. 

 

Sak 122/12-14 

Gutterekruttering 

Vi har satt i gang et gutteprosjekt som innebærer bl.a. klubbesøk, utstyrspakke ved 

rekruttering av nye spillere/lag og treneroppfølging. Noen avtaler er gjort med 

toppklubber og deres ressurser/kompetanse i denne forbindelse. 

 

Sak 123/12-14 

Modell for sluttspillet i Sør-Norge serien 

Sluttspill for J15, J/G16 og J/G18 spilles i mars/april. Administrasjonen offentligjør 

formen på sluttspillet, dato, tid og sted før nyttår. 

Sak 124/12-14 

«Håndballuka» i Drammen og Tønsberg 

NHF Region Sør har i samarbeid med Norsk Topphåndball og Postenligaklubbene 

DHK, Glassverket, Nøtterøy og Flint arrangert 2 Håndballuker høsten 2013. Mange 

skoleturneringer, åpne treninger, ulike seminarer og foredrag er gjennomført, i 

tillegg til Postenligakamper. Region Sør ønsker fortsatt samarbeid om disse 

prosjektene, men med noe mindre ressursbruk av ansatte. Vi skal levere det vi 

forplikter oss til i programmet. Utover det samarbeider Norsk Topphåndball og 

Postenligaklubbene om resterende som ikke direkte berører oss. 

 

Vedtak: Forslag til avtale med NHF, Region Sør og arrangørklubb utarbeides. 

Arrangørklubb/-kommune vedtas på neste styremøte. 

 

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

midler til tiltaket.  

 

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

Vedtak: Sluttspillets form, stedsplassering og tidspunkt offentligjøres før 

nyttår.  
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Sak 125/12-14 

Skoleturneringer og skolebesøk 

Skoleturneringer: 

Ca.400 lag har vært i aksjon på 7 turneringssteder for 3.-7.klasse (noen over flere 

dager) og 90 lag fra ungdomsskolene. Videregående skoler med håndballtilbud har 

vært strålende arrangører. 

Klubbene må være enda mer delaktige i det å dele ut treningstider, etc! 

Vi ønsker enda flere lag i skoleturneringene. Skoleplanens innhold må brukes mer 

aktivt inn i informasjonene og invitasjonen til skolene. Klubbene og de videregående 

skolene skal markedsføre skoleturneringene enda mer neste sesong. 

Skolebesøk: 

Ca.90 skolebesøk med håndballgymtimer er gjennomført av toppklubbene i 

regionen. Baller og faginnhold er delt ut. Gode tilbakemeldinger fra flere hold. 

 

Det blir invitert til 3 gratis lærerkurs som skal gjennomføres i april 2014. 

Sak 126/12-14 

Telemark Håndballfestival 

Larvik HK skal, i samarbeid med sponsorer, arrangere ulike tiltak i Telemark i 

forbindelse med deres kamp i Skienshallen 23.mars. I denne sammenheng ønsker de 

et samarbeid ifm et trenerseminar for breddetrenere. 

 

Sak 127/12-14 

Møtedatoer 1.halvår 2014 

13.01.2014  Styremøte 

10.02.2014  Styremøte 

10.03.2014  Styremøte (Forbundsrådsmøte 14.03) 

31.03.2014 Styremøte (23.03 – Frist for klubbene til innmelding av saker til 

Regionstinget) 

28.04.2014  Styremøte (Tingboka ferdig) 

19.05.2014  Styremøte (Siste forberedelse før Regionstinget) 

23.-24.05. 2014 Regionstinget på Thon Hotell Høyers i Skien 

13.-15.06.2014 Sentral Strategikonferanse i Bergen 

 

 

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

Vedtak: Avventer konkrete forslag til planer om samarbeidsformer/-avtaler. 

 

Vedtak: Ovennevnte møtedatoer er vedtatt. 
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Sak 125/12-14 

Eventuelt 

Det ble informert om en søknad fra Drammen Håndballklubb vedrørende to tiltak 

om henholdsvis flerkulturell håndball og klubbesøk.  

 

 

 

Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Søknad sendes styremedlemmer og behandles på neste styremøte. 

 


