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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 10/14-16 

Torsdag 28.mai 2015 i Drammen 
 

Tilstede: 
Geir Floen    Leder     
Gro Gulliksen   Nestleder 
Morten Bredo Egge   Styremedlem 
Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 
Henning Nygaard   Styremedlem 
Bjørn Hagberg   Ansatte representant  
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
 
Forfall: 
Nina Haugen   Styremedlem (Engasjert som vikar i NHF Region Sør 6.5.15) 

Erik Øie    Styremedlem 
Gun Finrud    Vararepresentant  
 
Saksoversikt: 
90/14-16 Referater og rapporter 
91/14-16 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
92/14-15 Håndballtinget 2015 
93/14-16 NM Beach Håndball 
94/14-16 Ankesak fra Røyken og Hurum 
95/14-16 Godkjenning av cuper – felles retningslinjer  
96/14-16 Endringer i Regionstyret 
97/14-16 Anlegg 
98/14-15 Eventuelt 
 
 
Sak 90/14-16 
Referater og Rapporter. 
Regionstyremøte nr.9/14-16 
FS nr. 22/13-15 og nr.1/15-17 
AU nr. 21  
 
Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.9/14-16 ble vedtatt.        
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Sak 91/14-16 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver.  
Administrasjonen har ansatt Alexander Christiansen i fast 100% stilling innenfor 
hovedarbeidsområdene skoleturnering og spillerutvikling. Formell oppstart er 
1.august 2015.  
Kenneth Gabrielsen og Ove Haugen er engasjert som klubbrådgivere i 50%-stillinger 
over 3 år, i henholdsvis Buskerud og Vestfold. Hovedfokusområdene er å rekruttere 
og beholde flere spillere og lag. Formell oppstart er 1.august 2015. 
Nina Haugen, før dette styremedlem i Region Sør, er engasjert i en 100% 
vikariatstilling med hovedoppgaver innenfor serie/organisasjon. 
 
Pr. 20.mai 2015 er det påmeldt 42 lag flere enn 20.mai 2014.  
Siste mulighet til å trekke lag gebyrfritt er 1.juni 2015. 
 
I inneværende periode jobbes det mye med forberedelser og klargjøringer for neste 
sesong, samt blant annet den pågående Beachserien. 
 

 
Sak 92/14-16 
Håndballtinget 2015 
Regionstyret evaluerte Håndballtinget, som ble gjennomført i Sandefjord 8.-10.mai 
2015. 
Det ble konversert om Håndballtingets nye vedtak og eventuelle nødvendige 
endringer som følge av disse. For øvrig forholder vi oss til Håndballtingets protokoll 
når den foreligger. 
 

 
 
Sak 93/14-16 
NM Beach Håndball 
NM arrangeres i Sandefjord 19.-21.juni 2015. Det er invitert til klassene senior, 18år 
og 16år. 
Det er p.t. påmeldt 64 lag i NM. Dette er over en dobling fra NM i 2014. Endelig 
påmeldingsfrist er 1.juni. 
Kampene skal gjennomføres på 6 baner i indre havn i Sandefjord.  

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 
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NHF`s forslag til avtaler med budsjett, er godkjent av teknisk arrangør – IL Runar.  
Arbeidsoppgaver i forbindelse med arrangementet er fordelt mellom teknisk 
arrangør og regionens administrasjon. Regionstyret tar ansvaret for premieutdeling 
både under beachseriesluttspillet 20.juni og 21,juni, samt NM-klassene 21.juni.  
 

 
 
Sak 94/14-16 
Ankesak fra Røyken og Hurum  
Røyken og Hurum anket til Regionstyret det administrative gebyret som 
rutinemessig blir gitt ved trekking av lag fra 3.divisjon. 3.divisjon er en NHF serie, 
som regionen administrerer. Administrasjonen forholder seg til og forvalter etter 
gjeldende lover og regler som gjelder for NHF`s serier. 
 

 
 
 
 
 

 
Sak 95/14-16 
Godkjenning av cuper – felles retningslinjer 
NHF skal ha felles retningslinjer for godkjenning av cuper og turneringer. Det 
utarbeides i disse dager et forslag som skal definere NHF`s og regionenes 
kampperioder, samt periodene hvor turneringer og cuper kan godkjennes.  
 

 
 
Sak 96/14-16 
Endringer i regionstyret 
Regionstyremedlem Nina Haugen har blitt engasjert i et vikariat i Region Sør`s 
administrasjon og fratrer dermed Regionstyret. Som en konsekvens av dette så 
rykker vararepresentant Gun Finrud opp som styremedlem i regionstyret. 
 

Vedtak:  
Regionstyret tar ikke anken til følge og støtter dermed den administrative 
avgjørelsen i saken.  

Vedtak:  
Regionstyret deler ut premier. 
 

 

Vedtak: Tatt til etterretning. 
    

Vedtak: Regionstyrets vararepresentant Gun Finrud rykker opp som styremedlem 
i regionstyret. 
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Sak 97/14-16 
Anlegg 
Region Sør har opparbeidet seg en god oversikt over anleggssituasjonen i regionen 
og arbeider målbevisst for å bistå klubbene i planfaser og gjennomføringsfaser. Etter 
en god kartlegningsperiode, jobbes det også konkret mot enkelte prosjekter, samt 
motiverer/bistår klubber og kommuner for å få flere anlegg i områder hvor det pr. 
definisjon er for få håndballflater.  
Vi deltar aktivt på anleggsseminarer og –møter, samt har god kontakt med aktuelle 
idrettsråd og kommuner. 

 
Sak 98/14-16 
Eventuelt 
Styremedlem Gro Gulliksen skal sammen med administrasjonen ha et 
evalueringsmøte ang tilbudene for HU-lag i regionen. Møtet er berammet til mandag 
2.juni. Gro Gulliksen er også med i en HU-ressursgruppe sentralt i NHF. 
Administrasjonen ønsker noen midler til utvikling av HU-tilbudet i Region Sør. I 
denne sammenheng utarbeider administrasjonen en søknad til Regionstyret om 
midler til gode HU-tiltak. 
 
Styremedlemmene Gro Gulliksen og Erik Øie utarbeider en anbefalt 
arbeidsbeskrivelse for regionens valgkomite. 
 
Neste regionstyremøte, som er i forbindelse med Beach NM, er satt til lørdag 20.juni 
2015 kl. 10:00 i Sandefjord. 
 

 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Tatt til etterretning. 
    

Vedtak: Administrasjonen utarbeider en søknad til Regionstyre om midler til gode 
HU-tiltak. 
Styremedlemmene Gro Gulliksen og Erik Øie utarbeider en god instruks for 
regionens valgkomite. 
Neste regionstyremøte er lørdag 20.juni kl.10:00 i Sandefjord. 
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