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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

 

Regionstyremøte Nr. 14/14-16 
Tirsdag 20.oktober 2015 i Drammen 

 

 

Tilstede: 

Geir Floen    Leder     

Gro Gulliksen   Nestleder 

Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 

Gun Finrud    Styremedlem  

Erik Øie    Styremedlem 

Bjørn Hagberg   Ansatte representant  

Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 

 

Forfall: 

Henning Nygaard   Styremedlem 

Morten Bredo Egge   Styremedlem 

 

 

Saksoversikt: 

132/14-16 Referater og rapporter 

133/14-16 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 

134/14-16 IKT  

135/14-16 Temakonferansen 30.-31./10  

136/14-16 Regionstinget 2016  

137/14-16 Nytt dommerkonsept 

138/14-15 Eventuelt  

 

Sak 132/14-16 

Referater og Rapporter. 

Regionstyremøte nr.13/14-16 

AU-møte nr. 6-7/15-17 

Forbundsrådsmøte nr.1 15-17. God gjennomgang av styreleder. 

 

Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.13/14-16 ble vedtatt.        
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Sak 133/14-16 

Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 

Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 

arbeidsoppgaver. Vi har nok ansatte ressurser til å utføre arbeidsoppgavene på en 

tilfredsstillende måte. 

 

 

Sak 134/14-16 

IKT 

Det er og har vært store utfordringer med leveransen i det nye IKT-systemet. DL 

informerte om NHF`s nye IKT system og fremdriften på dette. Vi er altså fortsatt 

inne i en svært utfordrende periode etter omleggingen til vårt nye IKT systemet. Det 

er ulike utenom-regionale grunner til at omleggingen tar tid.  

Administrasjonen bruker alle tilgjengelige systemer fullt ut og finner løsninger på 

det som ikke er ferdig utviklet i systemet. Administrasjonen gjør alt for å serve 

klubbene på en best mulig måte etter forholdene. 

Klubbene har vist god forståelse, fleksibilitet og positivitet på at det er utfordringer 

med omleggingen. 

 

 

Sak 135/14-16 

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: 

NIF IT skal gi informasjon og tips for best bruk av 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». 

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. 

90 personer fra 34 klubber har meldt seg på. 

 
 

  

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Vedtak:  

Tatt til etterretning. 

 

Vedtak: Tatt til etterretning. 
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Sak 136/14-16 

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.  

Styret begynner å forberede eventuelle saker til Regionstinget. 

 

 

Sak 137/14-16 

Nytt dommerkonsept 

Administrasjonen har, i perioden siden sist styremøte, arbeidet med å lage et nytt 

dommerkonsept som har som hovedmål å rekruttere, utvikle og beholde dommere. 

Dette viktige området blir et sentralt tema på Temakonferansen i slutten av oktober 

2015, hvor vi helt sikkert får inn enda flere gode tiltak for dommerstanden. Gode 

felles tiltak, med tydelige målsettinger, skal være klart til Regionstinget 2016. 

Klubbene og Region Sør må sette inn et enda større fokus på dommerarbeidet for ha 

flere og bedre dommere til å gjennomføre kampene. Dette er naturligvis et felles 

ansvar, hvor alle ledd må bidra. 

 

 

Sak 138/14-16 

Eventuelt 

2.tertial av regnskapet var sendt ut i forkant av styremøte og ble gjennomgått på 

møte. Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger av styret. 

 

Det er invitert til Eliteforum for våre elite- og 1.divisjonslag på Scandic Park Hotell i 

Sandefjord 12.november 2015, kl.11:30-14:00. Styreleder Geir Floen og 

administrasjonens Hans Petter Andersen stiller på møte. (DL er opptatt med møte i 

sentral ledergruppe på Ullevål denne dagen). 

 

Styremedlem Erik øie representerer Region Sør på 13-årsdagen i Drammen 

8.november 2015.  

 

Styreleder Geir Floen representerer Region Sør på NM Junior i Skien 23.-25.oktober 

2015.  

Vedtak: Styremedlemmer begynner å forberede og melde inn eventuelle saker til 

Regionstinget. 

    

Vedtak: Administrasjonen fortsetter med å utarbeide et grundig og målrettet 

konsept, som har som mål å rekruttere, utvikle og beholde dommere. 
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DL informerte om avtalene og fremdriften ang. gutteprosjekt og 

toppklubbsamarbeid. Gode tiltak settes nå i gang, i tillegg til eksisterende på 

området, hvor det å rekruttere og beholde spillere og lag er målet.  

 

Styreleder Geir Floen skal på Forbundsrådsmøte 8.desember 2015.  

 

Møtedatoer: 

1.desember 2015 kl.1800 i Drammen 

16.januar 2016 i Polen 

Øvrige møtedatoer blir vedtatt på styremøte i Polen. 

 

Referent: Ole Kristian Strøm 


