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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 17/12-14 

Tirsdag 14.januar 2014 på Helnan Phønix Hotel i Aalborg 
 

Tilstede: 
Geir Floen    Leder 
Morten Bredo Egge   Nestleder 
Gro Gulliksen   Styremedlem 
Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 
Erik Øie    Styremedlem 
Nina Haugen   Styremedlem 
Hans Petter Andersen  Ansatte representant 
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
 
Forfall: 
Henning Nygaard   Styremedlem 
 
 
Saksoversikt: 
129/12-14 Referater og rapporter 
130/12-14 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand  
131/12-14 Regionstinget 2014  
132/12-14 NM Beach 2014  
133/12-14 Telemark Håndballfestival 
134/12-14 Søknad Drammen HK 
135/12-14 Eventuelt 

 

 

Sak 129/12-14 
Referater og Rapporter. 
Regionstyremøte nr.16/12-14 
FS-protokoll nr.6/13-15 
 
Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.16/12-14 ble vedtatt.       
Øvrig protokoll tatt til etterretning. 
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Sak 130/12-14 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser. Administrasjonen 
har fortsatt hatt noen utfordringer med sykemeldinger, men arbeidsoppgavene har 
blitt håndtert på en god måte ved å engasjere inn personer med god kompetanse. 
Dermed blir oppgaver ivaretatt i henhold til handlingsplaner og fastsatte 
datoer/frister. 
 

 

Sak 131/12-14 
Regionstinget 2014 
Regionstinget; Thon Hotell Høyers i Skien, 23.-24.mai 2014. 
Det blir ingen formelle møter med klubbene i forkant av Regionstinget. 
Innvitasjon til tinget skal sendes ut senest 23.februar i henhold til NHF Region Sør`s 
lover. 
I tillegg til de lovgitte prosedyrer som skal gjennomføres på tinget, ønsker 
Regionstyret at tinget behandler og diskuterer handlingsplanen for kommende 
periode – 2014-2016. Forslag til handlingsplan blir sendt ut sammen med 
tingdokumentene senest 1 måned før tinget. 
Arbeidet med å endre strukturen og oppsettet på våre vedtekter er fullført. Evt 
formalfeil sjekkes med NHF. 

 

Sak 132/12-14 
NM Beach  
NHF sentralt og Region Sør har hatt flere møter, hvor fremdriftsplan, organisering og 
rammer har blitt diskutert. Runar er kontaktet som mulig arrangørklubb. Runar er 
positive, og det er sendt søknad til kommunen om blant annet areal til bygging av 
baner. 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. 

Vedtak: Tatt til etterretning 

Vedtak: 
Administrasjonen kontakter NHF for evt. formalfeil i de reviderte vedtektene 
som Region Sør har utarbeidet. 
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Under er utdrag av NHF`s forbundsstyres siste protokoll (FS-protokoll nr.6/13-15): 
 
 

 
 

 

Sak 133/12-14 
Telemark Håndballfestival 
Larvik HK skal, i samarbeid med sponsorer, arrangere ulike tiltak i Telemark i 
forbindelse med deres postenligakamp i Skienshallen 23.mars. I denne sammenheng 
ønsker de et samarbeid med region sør ifm et trenerseminar for breddetrenere. 
Avtaler, etter møtevirksomhet og korrespondanse mellom Larvik HK og NHF RS, 
diskuteres og utformes. 

 

Vedtak:  
Avtale med NHF, Region Sør og arrangørklubb utarbeides og signeres før 
neste regionstyremøte.  

 

Vedtak: Forslag til samarbeidsavtale legges frem på neste regionstyremøte. 
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Sak 134/12-14 
Søknad Drammen HK 
Drammen HK ønsker økonomisk støtte til å drive et gutteprosjekt i Buskerud. Styret 
mener intensjonen i søknaden er svært god. 
Region Sør ønsker tettere samarbeid og kompetanseutveksling med 
herrelagsklubber. 
Styret ønsker å gi økonomisk støtte og support til alle Postenligaklubbene på 
herresiden, samt en klubb fra Telemark, som i samarbeid med Region Sør vil 
gjennomføre gode tiltak for guttehåndballen. 
 

 

Sak 135/12-14 
Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 
 

 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Søknaden til Drammen HK om støtte til rekrutterings- og 
beholdetiltak tas til etterretning. Administrasjonen inviterer til 
samarbeidssamtaler med Drammen HK og de resterende Postenligaklubbene, 
samt en klubb i Telemark, hvor gode guttehåndballtiltak står i fokus. 
  

 

Vedtak: 
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