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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

 

Regionstyremøte Nr. 15/14-16 
Tirsdag 1.desember 2015 i Drammen 

 

 

Tilstede: 

Geir Floen    Leder     

Gro Gulliksen   Nestleder 

Morten Bredo Egge   Styremedlem 

Gun Finrud    Styremedlem  

Erik Øie    Styremedlem 

Henning Nygaard   Styremedlem 

Bjørn Hagberg   Ansatte representant  

Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 

 

Forfall: 

Per Inge Bjerkseter (Instruktør på dommerkurs)  Styremedlem 

 

 

Saksoversikt: 

139/14-16 Referater og rapporter 

140/14-16 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 

141/14-16 IKT  

142/14-16 Regionstinget 2016 

143/14-16 Nytt dommerkonsept  

144/14-16 Temakonferansen 2015 

145/14-16 Nye Lov normer 

146/14-16 Beach Håndball 

147/14-16 Eliteforum Region Sør 

148/14-16 Arbeidsseminar – januar 2016 

149/14-16 Møte med RS-ledere og FS AU 7.-9.-desember 

150/14-16 Eventuelt  

 

Sak 139/14-16 

Referater og Rapporter. 

Regionstyremøte nr.14/14-16 

Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.14/14-16 ble vedtatt.        
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Sak 140/14-16 

Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 

Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 

arbeidsoppgaver.  

Det er påmeldt 17 nye 11- og 12 årslag til andre halvdel av sesongen 15/16. Dette er 

gledelig og viser at det er et behov for å kunne melde på nye lag midt i sesongen.  

Det er stadig økning på antall barnehåndballag også, sett opp mot samme perioder i 

tidligere sesonger. 

Klubbrådgiverne våre jobber på i sine områder, men det er en utfordring å få avtalt 

og gjennomført mange nok tiltak med klubber og skoler. Gode resultater er allerede 

dokumentert og flere tiltak er rett rundt hjørnet. Daglig leder følger dette opp tettere 

i tiden fremover. 

 

 

Sak 141/14-16 

IKT 

Det er og har vært store utfordringer med den eksterne leveransen i det nye IKT-

systemet. Nye prioriteringer blir hyppig releaset både på TA 

(Turneringsadministrasjon) og på handball.no, så det blir stadig utviklet til beste for 

brukerne/klubbene. Administrasjonen bruker alle tilgjengelige systemer fullt ut og 

finner løsninger på det som ikke er ferdig utviklet i systemet.  

Klubbene viser fortsatt god forståelse, fleksibilitet og positivitet på utfordringene i 

forbindelse med omleggingen. 

 

Sak 142/14-16 

Regionstinget 2016 

Regionstinget gjennomføres i Sandefjord 20.-21.mai 2016. 

Nedfelte prosedyrer og tidsplan følges frem mot tinget. 

Utarbeidelse av ny Handlingsplan ble startet 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. 

Administrasjonen utarbeider et forslag til arbeidsplan frem mot tinget. 

 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Vedtak:  

Tatt til etterretning. 

 

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

Regionstinget.  

Administrasjonen utarbeider et forslag til arbeidsplan frem mot tinget. 
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Sak 143/14-16 

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 ble svært sentralt på Temakonferansen i slutten av oktober 

2015, hvor klubbrepresentantene kom med flere gode tiltak for dommerstanden. 

Gode felles tiltak, med tydelige målsettinger i handlingsplanen, skal utarbeides og 

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. 

Regionstyret hadde en svært fruktbar diskusjon og engasjement rundt temaet. De 

gode innspillene, samt utfordringene, vil bli tatt med i det videre arbeidet.  

 

 

Sak 144/14-16 

Temakonferansen 2015 

En evaluering har blitt sendt ut til deltakerne på Temakonferansen, som ble 

gjennomført i Sandefjord i oktober 2015. Det var gode tilbakemeldinger på 

programmets temaer, foredragsholdere og saksinnledere. Tilbakemeldingene viser et 

stort engasjement rundt viktige temaer som det å beholde 

spillere/lag/dommere/ledere, bedre IKT-løsninger/lettere hverdag for alle, nytt 

dommerkonsept og beach håndball. Det kom også gode forslag på fremtidige 

ønskede temaer. 

Deltakerne prioriterte, i gruppearbeid, gode tiltak med målsettinger, som skal 

ivaretas i den nye handlingsplanen.   

 

Sak 145/14-16 

Nye lovnormer 

Representanter fra regionstyret utarbeider nye lovnormer til Regionstinget i mai 

2016. 

 

Sak 146/14-16 

Vedtak: Administrasjonen fortsetter med å utarbeide et grundig og målrettet 

konsept, som har som mål å rekruttere, utvikle og beholde dommere.  

Styret melder inn tanker og ideer. Dommerkonseptet skal være klart til 

Regionstinget i mai 2016. 

    

Vedtak: Region Sør implementerer inn i handlingsplanen, Temakonferansens 

deltakeres prioriterte satsningsområder, tiltak og mål. 

    

Vedtak: Styremedlemmene Per Inge Bjerkseter og Erik Øie utarbeider et forslag til 

nye lovnormer til styremøte i januar 2016. 
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Beach Håndball 

Styreleder informerte og rapporterte fra EM i Beach Håndball for klubblag. 

Damelaget til Skrim var klubben som deltok fra Norge og vant bronsemedaljer! 

Styreleder hadde flere gode innspill på hvordan vi kan gjøre Beach NM-

arrangementet i Sandefjord enda bedre. 

Videre så har Styreleder meldt beach håndball inn som sak til det uformelle møte 

med øvrige Regionsledere, AU i FS og Generalsekretæren i et møte i desember. 

Sentralt står da videreutvikling i regionene og sentralleddet, samt viktigheten av at 

beach håndball er synlig og prioritert i de respektive regionenes handlingsplaner og 

budsjetter, sett opp mot føringene i strategidokumentet. 

Klubben Tyristubben har fått godkjenning fra Forbundstyret å delta med et jenter 16-

års lag i junior EM i beach håndball. Dette under forutsetning av at klubben belastes 

for alle utgifter ifm med mesterskapet. Region Sør er administratoren og bindeleddet 

i kommunikasjonen mellom Tyristubben og EHF. 

 

 

Sak 147/14-16 

Eliteforum Region Sør 

Etter initiativ og innkalling fra Region Sør, så ble det avholdt et Eliteforum 

13.november 2015, med deltakelse fra de fleste av Region Sør`s elite- og 1.div 

klubber. 

Styreleder og administrasjonens Hans Petter Andersen representerte Region Sør på 

møte. 

Svært positiv samling, med mange gode ideer til samarbeidsområder for vekst i bl.a. 

økonomi, markedsføring, NM 20, antall tilskuere og spillerutvikling. 

Det er ønskelig fra alle parter å ha 2-3 tilsvarende møter i året. 

 

 

Sak 148/14-16 

Arbeidsseminar – januar 2016 

Hovedsak på arbeidsmøte i januar blir arbeidet med handlingsplanen, samt det nye 

dommerkonseptet. 

Administrasjonen utarbeider et forslag til program. 

 

 

Sak 149/14-16 

Vedtak: Styreleder utarbeider et notat fra Beach Håndball EM for klubblag. 

    

Vedtak: Administrasjonen, ved Hans Petter Andersen, skriver rapport fra møte 

som sendes til Toppklubbene og Regionstyre. 

    

Vedtak: Administrasjonen utarbeider et forslag til program. 
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Møte med RS-ledere og FS AU 7.-9.-desember 

Styreleder gikk gjennom agenda til møte. 

Regionledere og FS AU har meldt inn mange spennende saker som vil bli diskutert i 

dette noe uformelle møte. 

Regionstyret ble informert om agenda og ble enige om standpunkt i de ulike saker. 

 

 

 

Sak 149/14-16 

Eventuelt 

 

Region Nord 

 
 

Vedtak: Daglig leder sender nødvendig og utfyllende info om de aktuelle sakene 

til styreleder innen 3.desember. 
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Møte med PW-Cup: 

Styreleder og Daglig leder skal på et dialogmøte med PW-Cup og Larvik Turn, samt 

deres samarbeidsklubber og samarbeidsorganisasjoner, hvor tema er ha en god 

dialog ang. datoplasseringer for de fremtidige PW-cuper. 

 

BIK`s dialogkonferanse 11.-12.desember 2015: 

Buskerud Idrettskrets har invitert alle idretter til dialogkonferanse i Flå 11.-

12.desember 2015. 

Region Sør representeres på konferansen med styremedlem Gun Finrud, Halvard 

Finrud og Per Inge Bjerkseter (sistnevnte representerer kontrollkomiteen i Buskerud 

Idrettskrets). 

 

 

Møtedatoer: 

16.januar 2016 i Polen 

Øvrige møtedatoer blir vedtatt på styremøte i Polen. 

 

Vedtak: Region Sør betaler sin del av saneringen av gjeld Region Nord, pålydende 

kr.410.010,-, i regnskapsåret 2015. Administrasjonen tar saken opp med 

kontrollkomiteen i Region Sør, regnskapskontoret i NHF og revisor, slik at dette 

gjøres forskriftsmessig. 
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Referent: Ole Kristian Strøm 


