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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 19/14-16 

Mandag 9.mai 2016 på Idrettens Hus i Drammen 

 

Tilstede: 
Geir Floen    Leder     
Gro Gulliksen   Nestleder 
Per Inge Bjerkseter     Styremedlem 
Morten Bredo Egge   Styremedlem 
Erik Øie    Styremedlem 
Gun Finrud    Styremedlem  
Henning Nygaard   Styremedlem 
Bjørn Hagberg   Ansatte representant  
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
 
Forfall: 
 
Saksoversikt: 
176/14-16 Referater og rapporter 
177/14-16 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
178/14-16 Medlemsundersøkelse 
179/14-16 Klimaundersøkelse 
180/14-16 NM Beach 
181/14-16 Regionstinget 2016  
182/14-16 Handlingsplan 14-16 
183/14-16 Eventuelt  
 
 
Sak 176/14-16 
Referater og Rapporter. 
Regionstyremøte nr.18/14-16 
FS-AU protokoll nr.6/15-17  
FS-vedtak i saksnr 103/15-17: 
Forbundsstyret støtter Arbeidsutvalget i synspunktet om at NHF fortsatt bør jobbe 
videre med å realisere et nasjonalanlegg. Forbundsstyret etablerer et hallprosjekt 
med en egen styringsgruppe. Styringsgruppen består av presidenten, 1. 
visepresident og varamedlem 
Siv Øye Carlsen. Styringsgruppen foreslår og oppnevner en prosjektgruppe. 
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NHF Region Sør ønsker å være representert i ovennevnte prosjektgruppe og 
styreleder sjekker ut muligheten for det. 
 
Styremedlem Gun Finrud rapporterte fra Kretstinget til Telemark Idrettskrets. 
Nestleder Gro Gulliksen rapporterte fra Kretstinget til Vestfold Idrettskrets. 
Nestleder Gro Gulliksen rapporterte fra HU-møte med blant andre Larvik Turn, 
Larvik kommune, Vestfold Idrettskrets. 
Nestleder Gro Gulliksen rapporterte fra åpningen av det nye beach håndballanlegget 
på Tjølling. 
Nestleder Gro Gulliksen har overrakt blomster og gratulasjoner til Larvik HK`s gode 
prestasjoner i ses.15/16. 
Styreleder Geir Floen har delt ut Fair Play prisen i Grundigligaen for damer til 
Glassverket Elite. 
Styreleder Geir Floen ser på muligheten for å markere NM-laget til Region Sør, som 
tok gull i G17-klassen, under sluttspillkampen mellom Larvik HK og Glassverket. 
Styreleder ser på hvilken anledning Region Sør kan gratulere og markere 
opprykkene til Gjerpen og St.Hallvard. Falk har mottatt gratulasjoner for opprykket 
på en tidligere kamp. 
  
 
Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.18/14-16 ble vedtatt.         

 

Sak 177/14-16 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver.  
Daglig leder informerte om prosessen rundt den nye Drammenshallen. Her jobber vi 
videre med NHF, Idrettsrådet, kommunen, etc, for å «være på banen» i 
planleggingen og reguleringen av den nye hallen. Vi ønsker å se på muligheten for å 
øke fra 8000 tilskuere til 12000 og at hallen får status som nasjonalanlegg. Det 
planlegges et møte mellom NHF og ordføreren i Drammen kommune, hvor Region 
Sør representeres med styreleder og daglig leder. 
 
DL informerte om at det er 29 flere påmeldte lag nå målt opp mot samme dato i 2015. 
 
Administrasjonen ønsker å lyse ut en 100% 2-3 års engasjement i området Telemark. 
Hovedarbeidsområdene vil være rekruttere/beholde og klubbutvikling. 
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Sak 178/14-16 
Medlemsundersøkelse 
NHF har gjennomført en grundig spørreundersøkelse til håndballmedlemmer. Det 
var 952 respondenter fra Region Sør, så validiteten i undersøkelsen er god. Region 
Sør får gode tilbakemeldinger på de ulike spørsmålene som omfatter blant annet 
service og tilgjengelighet, kurs og utdanning, frafall, informasjon, med mer. 
Administrasjonen har fått mange gode innspill i kommentarfeltene, som vi tar med 
oss i det videre arbeidet, til beste for våre klubber og medlemmer. 
 

 
 
Sak 179/14-16 
Klimaundersøkelse 
NHF har i flere år gjennomført klimaundersøkelser blant de ansatte i NHF. Årets 
undersøkelsen viser fortsatt positiv utvikling i resultatene, hvor skåren er høy og 
tilbakemeldingene fra de ansatte i Region Sør er gode. Administrasjonen har i 
fellesskap blitt enige om 2-3 fokusområder, for forbedringer, i tiden som kommer. 
 

 
 
Sak 180/14-16 
NM Beach 
NM i Beach Håndball arrangeres, i et samarbeid mellom IL Runar, NHF og Region 
Sør, i Sandefjord 17.-19.juni. Det er noen flere påmeldte lag nå, sett opp mot samme 
dato i fjor. 
Administrasjonen skaffer til veie elektroniske måltavler til bruk under NM. 
 

 
 
 
Sak 181/14-16 

Vedtak: Administrasjonen lyser ut en 100% 2-3 års engasjement i området 
Telemark. Hovedarbeidsområdene vil være rekruttere/beholde og klubbutvikling. 
 
 

Vedtak: Regionstyret støtter administrasjonens prioriterte fokusområder etter 
gjennomgangen av klimaundersøkelsen for 2015. 
    

Vedtak: Administrasjonen skaffer til veie elektroniske måltavler til bruk under 
NM. 
 
    

Vedtak: Tatt til etterretning. 
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Regionstinget 2016 
Regionstinget gjennomføres 20.-21.mai i Sandefjord. Hotellet i Sandefjord er i streik, 
så administrasjonen vurderer ulike alternativer til lokaler ved eventuell vedvarende 
streik. Styret og administrasjonen har fordelt ansvarsoppgaver og saksfremlegg. 

 

Sak 182/14-16 
Handlingsplanen 14-16 
Administrasjonen utarbeider en oversikt over statusen vedrørende Handlingsplanen 
14-16.  
 

 
 
Sak 183/14-16 
Serieinvitasjon 2016-2017 
Forslag til serieinvitasjon for sesongen 2016-2017 ble sendt ut til styret i god tid før 
styremøte. Noen innspill har kommet og invitasjonen har blitt justert. 

 
 
Sak 175/14-16 
Eventuelt 
Økonomi: 
Kvartalsregnskapet ble gjennomgått. 
Styret ønsker at administrasjonen utarbeider et prognoseregnskap. 

 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Administrasjonen utarbeider en oversikt over statusen vedrørende 
Handlingsplanen 14-16.  
 
 
    

Vedtak: Regionstyret godkjenner serieinvitasjonen for sesongen 2016-2017 og den 
vil bli publisert 5.april 2016. 
    

Vedtak: Tatt til etterretning. 
    

Vedtak: Kvartalsregnskapet for 1.kvartal 2016 ble godkjent. 
Administrasjonen utarbeider og sender til styret et prognoseregnskap. 
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