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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 13/14-16 

Mandag 14.september 2015 i Drammen 
 

Tilstede: 
Geir Floen    Leder     
Gro Gulliksen   Nestleder 
Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 
Morten Bredo Egge   Styremedlem 
Henning Nygaard   Styremedlem 
Erik Øie    Styremedlem 
Bjørn Hagberg   Ansatte representant  
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
 
Forfall: 
Gun Finrud    Styremedlem  
 
Saksoversikt: 
122/14-16 Referater og rapporter 
123/14-16 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
124/14-16 Forbundsrådsmøte 18/9 
125/14-16 Temakonferansen 30.-31./10  
126/14-16 Regionstinget 2016  
127/14-16 Støtte til toppklubbene  
128/14-16 Gutteprosjektet  
129/14-16 Arbeidsseminar Euro 2016 Polen  
130/14-16 Handlingsplan Region Sør 2014/16 
131/14-15 Eventuelt  
 
Sak 122/14-16 
Referater og Rapporter. 
Regionstyremøte nr.12/14-16 
AU-møte nr. 2/15-17 
 
Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.12/14-16 ble vedtatt.        
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Sak 123/14-16 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver.  
Noe informasjon om NHF`s nye IKT system og fremdriften på dette. Vi er inne i en 
svært utfordrende periode med omleggingen til det nye IKT systemet. 
Administrasjonen har vært særdeles fleksible og dyktige for å kunne serve klubber, 
lag og personer på en best mulig måte ut fra forutsetningene. Klubbene har vist god 
forståelse og positivitet på at det er noen utfordringer med omleggingen. 
Det ble gitt en kort info om administrasjonens klimaundersøkelse. Vi skårer meget 
bra på de fleste områder og tar sammen tak i 2-3 utvalgte områder som har et 
forbedringspotensialet.  
 

 
Sak 124/14-16 
Forbundsrådsmøte 18/9 
Hovedsakene på agendaen til Forbundsrådsmøte er organisering av NHF Region 
Nord og rammer og mandat for sentral ledergruppe. 
Forbundsstyremedlem Tonje Jelstad informerte om saken vedrørende NHF Region 
Nord. Noe om historien for de økonomiske utfordringene regionen har havnet i og 
mulige løsninger på hvordan hele håndball Norge kan bidra med å få landsdelen 
organisert på en måte som gir et godt tilbud til klubbene, spillere og lag i fremtiden. 
Forbundsrådet skal diskutere ulike organiseringsmodeller og ulike eksempler på 
økonomisk bistand fra NHF og øvrige regioner. 
 

 
Sak 125/14-16 
Temakonferansen 30.-31.oktober 2015 
Konferansen gjennomføres i Sandefjord 30.-31.oktober 2015.  
Invitasjon er sendt ut og lagt på våre hjemmesider, med årets temaer: 
Informasjon om vårt nye datasystem som vil berøre og forenkle hverdagen i alle ledd 
i vår organisasjon, Handlingsplanen for neste tingperiode, Dommerarbeidets 
utfordringer, Håndball for utviklingshemmede, Beach Håndball og «Flere – Lengre». 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Vedtak:  
Regionstyret stiller seg positive til å bistå Region Nord. 
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Alle klubbene er invitert til å ha med 2 deltakere gratis. I tillegg inviteres klubbene 
som har HU-tilbud med en ekstra representant, som da representerer HU-gruppen i 
klubb. 
 

  
Sak 126/14-16 
Regionstinget 2016 
Regionstinget gjennomføres i Sandefjord 22.-23.mai 2016. 
Nedfelte prosedyrer og tidsplan følges frem mot tinget. 
Utarbeidelse av ny Handlingsplan starter på Temakonferansen i oktober 2015 og 
fortsetter på styrets/administrasjonens arbeidsseminar i januar 2016. Det vil i tillegg 
jobbes med administrativt og på styremøter.  
 

 
Sak 127/14-16 
Støtte til Toppklubbene 
Administrasjonen la frem et forslag med tiltak som beskriver hva klubbene må 
gjennomføre for at en økonomisk kompensasjon skal utløses. Avtaler inngås med 
Grundigliga- og 1.div.klubbene i regionen. Klubbene skal gjennomføre avtalens 
omfang av skolebesøk, klubbesøk og trenersamlinger for å kunne motta en 
økonomisk kompensasjon for jobben. Regionens klubbrådgivere administrerer 
tiltaket med bistand fra regionskontoret.  
 

 
Sak 128/14-16 
Gutteprosjektet 
Administrasjonen la frem en prosjektbeskrivelse over tiltak rettet spesielt mot det å 
rekruttere og beholde gutter. 
Regionens klubbrådgivere har god kontakt med utvalgte klubber som ønsker å jobbe 
enda mer aktivt for å få flere gutter. Den aktuelle klubb og klubbrådgiver kommer 
frem til ulike tiltak som skolebesøk, trenerutvikling, klubbesøk, spillerutvikling, etc. 
Deretter kontakter klubbrådgiver en toppklubb hvor vi leier inn ressurser til 
ovennevnte tiltak. 

Vedtak: Klubber som har HU-tilbud inviteres med en ekstra gratis representant, 
som skal representere HU-gruppen. Dette kommer i tillegg til 2 
klubbrepresentanter som er invitert gratis fra alle klubber. 
    

Vedtak: Tatt til etterretning. 
    

Vedtak: Administrasjonenes forslag til innhold i avtale med Toppklubbene ble 
vedtatt.   

Vedtak: Regionstyret vedtok administrasjonens planer for Gutteprosjektet.    
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Sak 129/14-16 
Arbeidsseminar Euro 2016 Polen 
Region Sør skal gjennomføre et arbeidsseminar i forbindelse med EM i Polen i januar 
2016. Saker vil i all hovedsak være å utarbeide forslag til ny handlingsplan, samt 
annet arbeid knyttet opp til Regionstinget i mai 2016. 
 

 
Sak 130/14-16 
Handlingsplan Region Sør 2014/16 
Region Sør har bra kontroll på tiltakene som er vedtatt i Handlingsplanen. Det må 
imidlertid settes inn en større satsing på dommerarbeidet. Administrasjonen 
utarbeider et konsept som har som hovedmål å rekruttere, utvikle og beholde 
dommere. Antall spillende lag øker stadig og vi må ha flere og bedre dommere til å 
få gjennomført kampene. Dette er naturligvis et felles ansvar som alle ledd må jobbe 
grundig med. 
 

 
Sak 131/14-16 
Eventuelt 
Styremedlem Gro Gulliksen var med NHF`s sentrale HU-gruppe på 
Landsturneringen på Lillehammer 4.-6.september. Gro informerte om 
arrangementet. 
Styremedlem Henning Nygaard har kontakt med administrasjonen vedrørende 
markedsarbeid og da spesielt på salg. Henning følger opp og bidrar på området.  
 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Tatt til etterretning. 
    

Vedtak: Administrasjonen utarbeider et grundig og målrettet konsept, som har 
som mål å rekruttere, utvikle og beholde dommere. 
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