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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 18/12-14 

Mandag 10.februar 2014 på Idrettens Hus i Drammen 
 

Tilstede: 
Morten Bredo Egge   Nestleder 
Gro Gulliksen   Styremedlem 
Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 
Erik Øie    Styremedlem 
Nina Haugen   Styremedlem 
Henning Nygaard   Styremedlem 
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
Dagrun Landerud   Vikarierende ansatte representant 
 
Forfall: 
Geir Floen    Leder    Grunnet jobb 
Hans Petter Andersen  Ansatte representant Grunnet møte NHF 
 
 
Saksoversikt: 
136/12-14 Referater og rapporter 
137/12-14 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
138/12-14 Økonomi  
139/12-14 Regionstinget 2014 
140/12-14 NM Beach 2014 
141/12-14 Telemark Håndballfestival 
142/12-14 Søknad fra Drammen HK og guttehåndballtiltak 
143/12-14 Styrets involvering i forbindelse med representasjonslag 
144/12-14 Eventuelt 
 

Sak 136/12-14 
Referater og Rapporter. 
Regionstyremøte nr.17/12-14 
AU møte Region Sør 1/12-14 
Protokoll fra Forbundsstyrets Arbeidsutvalg, møte nr.6/13-15 
Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.17/12-14 ble vedtatt.       
Øvrige protokoller tatt til etterretning. 
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Sak 137/12-14 
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. 
Nyansatt dommerkonsulent er på plass og er godt i gang med sine arbeidsoppgaver. 
 

 

Sak 138/12-14 
Økonomi 
Foreløpig regnskap med positivt resultat ble lagt frem for styret. Regnskapet ble 
gjennomgått. 
 

 

Sak 139/12-14 
Regionstinget 2014 
Fremdriftsplan for Regionstinget 23.-24.mai 2014 på Thon Hotell Høyers i Skien ble 
gjennomgått. 
Innkalling og fullmaktsskjema er sendt ut til alle klubber, komiteer, ansatte og 
inviterte. Påmelding til tinget er 23.mars. 
Frist for innmelding av saker er 23.mars. 
Tingboka, med innkomne forslag, beretninger, beretninger, regnskap, etc sendes ut 
senest 23.april. 
 
NHF sentralt har en pågående behandling av Region Sør`s innsendte reviderte 
forslag til endring av strukturen, oppsettet og formuleringen av våre lov normer, slik 
at de er strukturert på samme måte som NIF. Foreløpige tilbakemeldinger fra NHF 
sier at det på et overordnet plan ser greit ut og i samsvar med gjeldende lovnorm. 
NHF ser det likevel som formålstjenlig å endre litt på formuleringer og/eller struktur. 
NHF ønsker litt mer tid før de kommer med en tilbakemelding innholdende forslag 
til justeringer. Men det utarbeidede forslaget ser greit ut. 

Vedtak: Tatt til etterretning 

Vedtak: 
Foreløpig regnskap tatt til etterretning. 
Endelig regnskap for 2013 legges frem for styret på neste styremøte (10.mars) 
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Sak 140/12-14 
NM Beach  
NHF sentralt og Region Sør har hatt flere møter, hvor fremdriftsplan, organisering og 
rammer har blitt diskutert. Runar har takket ja til å være arrangørklubb. Runar har 
sendt søknad til kommunen om blant annet areal til bygging av baner. Runar 
avventer fortsatt svar fra kommunen, men er helt klare på at dette ordner seg. Med 
bakgrunn i dette setter vi i gang med markedsføring og invitasjon til mesterskapet. 
Endelig avtale mellom NHF, Region Sør og arrangørklubb utarbeides, men er 
avhengig av kommunens ressursbidrag i forhold til område og 
utarbeiding/oppbygging av anlegg. 
 

 

 

Sak 141/12-14 
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 sluttføres og signeres etter at 
kommunen har innvilget søknaden medio mars 2014. 
Invitasjon og markedsføring av arrangementet iverksettes innen utgangen av 
februar. 

 

Vedtak: Forslag til samarbeidsavtale legges frem på neste regionstyremøte. 

 

Vedtak: 
Vi avventer ytterligere tilbakemeldinger fra NHF. 
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Sak 142/12-14 
Søknad Drammen HK og guttehåndballtiltak 
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. 
5 klubber er invitert til et møte mandag 24.februar for å innlede samarbeid om gode 
tiltak og prosjekter for å rekruttere og beholde gutter i håndballen. 
 

Sak 144/12-14 
Styrets involvering i forbindelse med representasjonslag 
Styre hadde en positiv diskusjon rundt det at styremedlemmer bør representere våre 
lag som deltar i Bylagsturneringen (nåværende Rica Cup) og Regions NM.  

 

Sak 144/12-14 
Eventuelt 
Styremedlem Erik Øie informerte om det pågående arbeidet angående totaltilbudet i 
ungdomshåndballen. 

 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Til etterretning og oppføling. 
  

 

Vedtak: Tas til etterretning 

 

Vedtak: Tas til etterretning 
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