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Regionstyremøte Nr. 22/12-14 

Mandag 19.mai 2014 på Idrettens Hus i Drammen 
 

Tilstede: 
Geir Floen    Leder     
Morten Bredo Egge   Nestleder 
Gro Gulliksen   Styremedlem 
Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 
Nina Haugen   Styremedlem 
Erik Øie    Styremedlem 
Henning Nygaard   Styremedlem 
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
Hans Petter Andersen  Ansatte representant  
 
Forfall: 
 
 
Saksoversikt: 
171/12-14 Referater og rapporter  
172/12-14 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand  
173/12-14 Regionstinget 2014  
174/12-14 NM Beach 2014  
175/12-14 Gutteprosjekt   
176/12-14 Eventuelt 
 
 
 
 
Sak 171/12-14 
Referater og Rapporter. 
Regionstyremøte nr.21/12-14 
Protokoll fra Forbundsstyrets Arbeidsutvalgs møte nr.9/13-15 
Protokoll fra Forbundsstyremøte ne.10 13/15 
Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.21/12-14 ble vedtatt.       
Øvrige protokoller tatt til etterretning. 
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Sak 172/12-14 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver. 
Administrasjonen har tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre og levere i 
henhold til handlingsplanen på en tilfredsstillende måte. 
Daglig leder informerte om positiv økning av påmeldte lag til sesongen 14/15. Det 
viser seg at frafallet av lag er liten. 

  

Sak 173/12-14 
Regionstinget 2014 
Fremdriftsplan for Regionstinget 23.-24.mai 2014 på Thon Hotell Høyers i Skien ble 
gjennomgått.  
Styret fikk siste oppdatering vedrørende ting representanter og øvrige deltakere. 
Styret foretok en siste planlegging i forhold til presentasjon av de innkomne saker og 
styret innstilling til de innkomne saker, samt programmet forøvrig. 
Administrasjonen forbereder en gjennomgang og synliggjøring av prioriterte 
områder i budsjettet og handlingsplanen. I denne sammenheng skal det redegjøres 
for hvor vi er i dag og hvor vi ønsker å komme i løpet av neste periode.  
Hedersmerkekomiteens endelige innstillinger ble formidlet til styre. 

 

Sak 174/12-14 
NM Beach  
NHF Region Sør og Runar arrangerer NM i Beach-håndball i Sandefjord 20.-22.juni 
2014. 
31 lag er påmeldt, hvorav 21 damelag og 10 herrelag. 
Administrasjonen publiserer oppsettet 2.juni 2014. 
NHF har satt opp dommere.  
Regionstyret og administrasjonen blir godt representert på arrangementet og vil bistå 
Runar med definerte oppgaver. 

Vedtak: Tatt til etterretning.    

Vedtak:  
Tatt til etterretning. 

Vedtak: 
Administrasjonen forbereder og redegjør kort for nåsituasjonen, for deretter å 
synliggjøre for tinget de prioriterte hovedområdene i budsjettet og 
handlingsplanen for kommende tingperiode.  
 



 Protokoll Regionstyremøte 2012 - 2014  Side 3 
 

Sak 175/12-14 
Gutteprosjekt 
Region Sør ønsker tettere samarbeid og kompetanseutveksling med 4 
herrelagsklubber. Klubbene er Drammen HK, Falk Horten, Nøtterøy Håndball Elite 
og Runar Sandefjord. Hovedmålet er å rekruttere og beholde flere gutter i 
håndballsporten. 
Klubbene som er med i prosjektet har, etter møter med administrasjonen, sendt inn 
reviderte søknader. Administrasjonen forela en samlet oversikt over søknadene for 
Regionstyret.  
Kort oppsummert så skal ovennevnte klubber gjennomføre totalt 238 skolebesøk, 275 
klubbesøk, samt holde 40 trenerutviklingssamlinger. 
 

 

Sak 176/12-14 
Eventuelt 
Støtte til toppklubber i regionen: Administrasjonen utarbeider et forslag til 
gjennomgang og diskusjon på neste styremøte 20.juni 2014. 
 
Før ovennevnte styremøte hadde vi et spennende og nyttig besøk av to studenter fra 
St.Hallvard VGS. Idrettsstudiet der har gjennomført en undersøkelse ang barn og 
unges frafall fra idretten. Hovedtendenser/-svar fra undersøkelsen er at det sosiale 
ved å drive idrett er svært viktig. Idretten bør gi et lavterskeltilbud til de som ønsker 
å drive idrett en gang i blant, altså for alle de som ikke vil satse og legge ned for mye 
tid til trening og konkurranser.  
At trenerne er dyktige, både faglig og sosialt, er viktig. Det og bli sett som person og 
utøver er viktig – både de dyktige og de mindre dyktige. 
Trivsel skårer også høyt som en viktig faktor for at utøvere fortsetter innen idretten. 
 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 
 
 
 

Vedtak:  
Vedtatt i henhold til reviderte innsendte søknader. 
Administrasjonen lager et forslag til avtale med klubbene som godkjennes av 
regionstyret.  
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