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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 19/12-14 

Mandag 10.mars 2014 på Idrettens Hus i Drammen 
 

Tilstede: 
Geir Floen    Leder     
Gro Gulliksen   Styremedlem 
Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 
Erik Øie    Styremedlem 
Nina Haugen   Styremedlem 
Henning Nygaard   Styremedlem 
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
Hans Petter Andersen  Ansatte representant  
 
Forfall: 
Morten Bredo Egge   Nestleder 
 
 
Saksoversikt: 
145/12-14 Referater og rapporter 
146/12-14 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
147/12-14 Økonomi  
148/12-14 Regionstinget 2014 
149/12-14 NM Beach 2014 
150/12-14 Telemark Håndballfestival 
151/12-14 Gutteprosjekt 
152/12-14 Forbundsrådsmøte 
153/12-14 PW-Cup 
154/12-14 Premieutlevering serie 
155/12-14 Eventuelt 
 

Sak 145/12-14 
Referater og Rapporter. 
Regionstyremøte nr.18/12-14 
Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr.7/13-15 
Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.17/12-14 ble vedtatt.       
Øvrige protokoller tatt til etterretning. 
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Sak 146/12-14 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser. Administrasjonen 
har fortsatt hatt noen utfordringer med sykemeldinger. Det er vanskelig å forutse når 
det friskmeldes. Derfor anbefaler styret at vi får inn nok ansatte ressurser i en 
overgangsfase for å avlaste en underbemannet administrasjon, selv om dette kan føre 
til flere i administrasjonen enn budsjettert for en periode, når sykemeldte kommer 
tilbake.   
Administrasjonen leverer i henhold til handlingsplaner og etter vår oppfatning god 
service til klubbene. 

 

Sak 147/12-14 
Økonomi 
Foreløpig regnskap med positivt resultat ble lagt frem for styret. Regnskapet ble 
gjennomgått. 
Revidert budsjettforslag for 2014 ble presentert. 
Styrets beretning og balansen ble gjennomgått, og det foreslås noen endringer når det gjelder 
fleksibiliteten i styrets disponible midler, som tidligere har vært spesifisert på områdene 
under. 
For 2014 foreslår styret å fritt disponere midlene innenfor følgende områder: 

• Utviklingsfond 
• Gutteprosjekter 
• Klubbutvikling  
• Støtte til toppklubber 

 

 

Sak 148/12-14 
Regionstinget 2014 
Fremdriftsplan for Regionstinget 23.-24.mai 2014 på Thon Hotell Høyers i Skien ble 
gjennomgått. 

Vedtak: Regionstyret gir administrasjonen godkjenning til å ta inn nok 
ekstrahjelp, selv om det kan føre til at vi blir noe overbemannet i en periode 
når ansatte blir friskmeldt.    

Vedtak: 
Regnskapet for 2013 ble godkjent. 
Revidert budsjett for 2014 ble vedtatt. 
Styrets beretning og balansen omformuleres og sendes styret til godkjenning, 
for så å bli tatt opp som sak på Regionstinget. 
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Innkalling og fullmaktsskjema er sendt ut til alle klubber, komiteer, ansatte og 
inviterte. Påmelding til tinget er 23.mars. Påmeldingsfristen for å melde inn 
representanter blir forlenget noe etter 23.mars. 
Frist for innmelding av saker er 23.mars. 
Tingboka, med innkomne forslag, 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.  
NHF har bekreftet at de sender endelig tilbakemelding før neste regions styremøte 
31.mars. 
 

 

Sak 149/12-14 
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 
fått innvilget sin søknad i kommunen om blant annet areal til bygging av totalt 5 
baner. Det gir plass til 24 damelag og 24 herrelag, som er de eneste klassene det 
inviteres til denne gangen. Med bakgrunn i dette setter vi i gang med markedsføring 
og invitasjon til mesterskapet. Endelig avtale mellom NHF, Region Sør og 
arrangørklubb utarbeides i disse dager.  
 

 

Sak 150/12-14 
Telemark Håndballfestival 
Larvik HK skal, i samarbeid med Region Sør og sponsorer, arrangere ulike tiltak i 
Telemark i forbindelse med deres postenligakamp i Skienshallen 23.mars. I denne 
sammenheng har region sør og LHK et samarbeid om et trenerseminar for 
breddetrenere, samt distribusjon av andre positive tiltak som arrangeres i forbindelse 
med Telemark Håndballfestival. 

Vedtak:  
Avtale med NHF, Region Sør og arrangørklubb sluttføres, med ansvar hos 
NHF. 
Invitasjon og markedsføring av arrangementet iverksettes i mars. 

 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

 

Vedtak: 
Vi avventer ytterligere tilbakemeldinger fra NHF. 
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Sak 151/12-14 
Gutteprosjekt 
Region Sør ønsker tettere samarbeid og kompetanseutveksling med 
herrelagsklubber. Hovedmålet er å rekruttere og beholde flere gutter i 
håndballsporten. 
Region Sør hadde 24.februar møte med 5 klubber på herresiden. Klubbene er 
Drammen HK, SPKL Falk, Nøtterøy herrer elite, IL Runar og Herkules. Styret ønsker 
å gi økonomisk støtte og support til nevnte klubber som etter søknader skal 
gjennomføre gode tiltak for guttehåndballen. 
Søknadsfristen er satt til 19.mars, hvor ovennevnte klubber sender inn en konkret 
prosjektplan og et budsjett. 
Deretter gjennomføres møte med hver enkelt klubb for å utarbeide konkrete avtaler.  
 

Sak 152/12-14 
Forbundsrådsmøte 
Styreleder skal representere på Forbundsrådsmøte 14.mars 2014. Styret kom med 
gode innspill til sakslisten, som styreleder tar med inn i forbundsrådsmøte. 

 

Sak 153/12-14 
PW Cup 
Larvik Turn har søkt administrasjonen om å arrangere PW Cup i januar og mars 
2015. Administrasjonen mener det skaper for store utfordringer i en allerede presset 
serieperiode, med stadig flere lag. Utfordringene, når det ligger cuper midt i 
serieperioden, er at det blir mange kampomberamminger og for få dommere til 
begge aktiviteter. Larvik Turn må derfor komme med ny søknad til datoer for å 
arrangere PW Cup. Her vil Region Sør naturlignok være behjelpelig med forslag til 
andre datoer. 
 

 
 
 
 

Vedtak: Til etterretning og oppfølging. 
  

 

Vedtak: Regionstyret støtter den administrative argumentasjonen. 
Administrasjonen opprettholder avgjørelsen på at det ikke anbefales å 
arrangere PW Cup i januar og mars 2015. 
 

 

Vedtak: Tas til etterretning 
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Sak 154/12-14 
Premieutlevering serie 
Regionstyret skal levere ut premier til seriemestere, sluttspillmestere og cupmestere. 
Regionstyret fordelte hvor og til hvem det enkelte styremedlem skal levere ut 
premiene, så langt det er klart på nåværende tidspunkt. 
 

 
 

 

Sak 155/12-14 
Eventuelt 
Ingen saker 
 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 
 
 
 
 

Vedtak: Regionstyret leverer premier etter avtaler. 
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