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Regionstyremøte Nr. 16/14-16 

Lørdag 30.januar 2016 i Polen 
 

Tilstede: 
Geir Floen    Leder     
Gro Gulliksen   Nestleder 
Per Inge Bjerkseter     Styremedlem 
Morten Bredo Egge   Styremedlem 
Erik Øie    Styremedlem 
Henning Nygaard   Styremedlem 
Bjørn Hagberg   Ansatte representant  
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
 
Forfall: 
Gun Finrud    Styremedlem  
 
 
Saksoversikt: 
151/14-16 Referater og rapporter 
152/14-16 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
153/14-16 Regionstinget 2016 
154/14-16 Nye Lov normer 
155/14-16 Møtedatoer 
156/14-16 Eventuelt  
 
Sak 151/14-16 
Referater og Rapporter. 
Regionstyremøte nr.15/14-16 
Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.15/14-16 ble vedtatt.        
 

Sak 152/14-16 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver.  
 

Vedtak: Tatt til etterretning. 
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Sak 153/14-16 
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 
et sentrale forslag har blitt utarbeidet, presentert og diskutert på et felles 
arbeidsseminar mellom styret og administrasjonen. Det vil i tiden fremover jobbes 
med å ferdigstille handlingsplanen.  
Styret forbereder eventuelle saker til Regionstinget. 
Administrasjonen utarbeider et forslag til innkalling til Regionstinget, slik at det 
innkalles til tinget i uke 4. 
Styret melder inn, på neste styremøte, forslag på personer som kan være kandidater 
til å få NHF RS hedersmerke. Styreleder sender ut gjeldende herdersmerkestatutter 
til styret. 
 

 
 
Sak 154/14-16 
Nye lov normer 
Representanter fra regionstyret utarbeider nye lov normer til Regionstinget i mai 
2016. 
Alle paragrafer er gått gjennom og det er gjort noen materielle endringer i lovverket. 
Styremedlemmene Per Inge Bjerkseter og Erik Øie ferdigstiller forslagene til 
endringer og sender ut til styret for gjennomsyn. 
 

 
Sak 155/14-16 
Møtedatoer 
Tirsdag 1.mars 2016 på Idrettens Hus i Drammen 
Mandag 4.april 2016 på Idrettens Hus i Drammen 
Mandag 2.mai 2016 på Idretten Hus i Drammen 
 

 

Vedtak: Styret melder inn eventuelle saker til Regionstinget.  
Administrasjonen utarbeider og sender ut innkalling til tinget i uke 4. 
Styret melder inn forslag på kandidater til Hedersmerke.  
 
    

Vedtak: Styremedlemmene Per Inge Bjerkseter og Erik Øie ferdigstiller forslag til 
endringer i lov normene, for gjennomsyn før neste styremøte. 
    

Vedtak: Til etterretning. 
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Sak 149/14-16 
Eventuelt 
 
Møte med BIK: 
Styreleder og Daglig leder har vært i møte med Buskerud Idrettskrets vedrørende 
leieforholdene og leieavtalen for våre kontorlokaler på Idrettens Hus. Det ble et 
oppklarende og godt møte hvor klare kommunikasjonslinjer ble etablert. 
 
Møte med PW-Cup: 
Styreleder og Daglig leder har hatt et dialogmøte med PW-Cup og Larvik Turn, samt 
deres samarbeidsklubber og samarbeidsorganisasjoner. Det var en svært god dialog 
vedrørende NHF`s nye turneringssøknadsreglement, samt bl.a. datoplasseringer for 
de fremtidige PW-cuper. 
 
Nye Drammenshallen: 
Daglig leder kontakter Drammens Idrettsråd for en oppdatering vedrørende 
fremdriften og videre plan for den nye Drammenshallen. 
 
Dommerkontaktmøter og Sportslig ledermøter: 
NHF RS har den siste tiden gjennomført flere Dommerkontaktmøter og 
Sportsligledermøter. Styremedlemmer og administrasjonen har ledet disse møtene, 
som har hatt godt fremmøte. Det gjenstår enkelte møter, men tilbakemeldingene fra 
både deltakere og møteledere har vært gjennomgående positivt. Vi ønsker å 
gjennomføre tilsvarende møter, med ulike temaer, 2 ganger i året i fremtiden. Styret 
er svært positive til å delta på alle disse møtene, da det er en utmerket arena å møte 
mange klubbrepresentanter. 
 
  
Referent: Ole Kristian Strøm 
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