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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 11/14-16 

Fredag 19.juni 2015 i Sandefjord 
 

Tilstede: 
Geir Floen    Leder     
Gro Gulliksen   Nestleder 
Morten Bredo Egge   Styremedlem 
Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 
Erik Øie    Styremedlem 
Henning Nygaard   Styremedlem 
Gun Finrud    Vararepresentant  
Bjørn Hagberg   Ansatte representant  
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
 
Forfall: 
 
Saksoversikt: 
99/14-16 Referater og rapporter 
100/14-16 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
101/14-16 NM Beach Håndball/støtte til vinnerlag 
102/14-16 Godkjenning av cuper – felles retningslinjer 
103/14-16 Temakonferansen 2015  
104/14-16 Anlegg  
105/14-16 Anbefalinger til valgkomiteen 
106/14-16 Forslag til møtedatoer høsten 2015 
107/14-15 Eventuelt (m/evaluering av Håndballtinget) 
 
 
Sak 99/14-16 
Referater og Rapporter. 
Regionstyremøte nr.10/14-16 
FS nr. 1/15-17 
AU nr. 1/15-17  
 
Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.10/14-16 ble vedtatt.        
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Sak 100/14-16 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver.  
Seriearbeidet og klargjøring for ses.15/16 går etter planen. Vi har en gledelig oppgang 
på ca.40 lag. 
Noe informasjon om NHF`s nye IKT system og fremdriften på dette. 
 

 
 
Sak 101/14-16 
NM Beach Håndball/Støtte til vinnerlag 
NM arrangeres i Sandefjord 19.-21.juni 2015. Det er invitert til klassene senior, 18år 
og 16år. 
64 lag skal delta i NM. Dette er over en dobling fra NM i 2014.  
Kampene gjennomføres på 5 baner i indre havn i Sandefjord.  
Regionstyret tar ansvaret for premieutdeling både under beachseriesluttspillet 
20.juni og 21.juni, samt NM-klassene 21.juni.  
For øvrig er styre og administrasjonen godt representert med ulike gjøremål på et av 
våre store satsningsområder – Beach Håndball. 
 
Et vedtak i NHF`s forbundsråd tilsier at vinnerlagene fra NM får tilbud om å delta 
på Beach EM for klubblag (Champions Cup) på Gran Canaria i november 2015. 
Videre sier vedtaket at det skal være en utgiftsdekning for de kvalifiserte lagene som 
ønsker å delta med en fordeling på 1/3 fra klubb, 1/3 fra NHF og 1/3 fra den regionen 
det kvalifiserte laget tilhører. 
Skrim har uansett plassering i NM rett til å delta i Champions Cup som regjerende 
mester. Region Sør garanterer at Skrim får dekt 2/3 av kostnader selv om de ikke blir 
vinner av NM Beach 
 

 
Sak 102/14-16 
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.  

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Vedtak:  
Regionstyret deler ut premier til både Regions serie sluttspillene og Beach NM. 
 

 

Vedtak: Tatt til etterretning. 
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Sak 103/14-16 
Temakonferansen 2015 
Regionstyret ønsker å ha med følgende temaer: HU (Håndball for 
utviklingshemmede), Beach Håndball og «Flere spillere lengre». Utover dette 
oppfordres administrasjonen til å komme med forslag til dato og evt. flere aktuelle 
temaer. 
 

 
Sak 104/14-16 
Anlegg 
Region Sør skal ha et møte med sentralleddet i NHF i juni 2015 ang situasjonen rundt 
nasjonalanlegg og regionalanlegg. Et felles ønske er å legge en samsvarende strategi 
for ønsker og behov internt og i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner. For 
øvrig er det en kontinuerlig prosess vedrørende regionens øvrige anleggssituasjon, 
hvor vi arbeider målbevisst for å bistå klubbene i planfaser og gjennomføringsfaser. 
Etter en god kartlegningsperiode, jobber vi fortsatt 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 105/14-16 
Anbefalinger til valgkomiteen 
Styret har utarbeidet en anbefaling til regionens valgkomite, hvor det foreslås 
arbeidsoppgaver og tidsrammer som valgkomiteen kan følge frem mot regionstinget.  

 
 
Sak 106/14-16 
Forslag til møtedatoer høsten 2015 
Følgende forslag til møtedatoer: 
24/8, 14/9, 12/10, 16/11 og 7/12. 
 

Vedtak: Administrasjonen kommer med forslag til dato og flere aktuelle temaer. 
    

Vedtak: Et møte berammes mellom Region Sør og NHF, hvor en felles strategi 
legges for håndballens behov for et nasjonalanlegg og regionale anlegg. 
    

Vedtak: Forslaget redigeres noe etter styremøte og sendes til styret for 
kommentarer/innspill. Endelig vedtak for anbefalingene foreligger 10.juli 2015.  
    

Vedtak: Forslagene til møtedatoer ble vedtatt.  
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Sak 107/14-16 
Eventuelt 
Styremedlem Gro Gulliksen skal sammen med administrasjonen, og etter et 
gjennomført møte med HU-lag, utarbeide et forslag til gode HU-tiltak.  
 
Evt. tilskudd til regionens toppklubber blir diskutert på neste møte.  
Daglig leder gir signaler til de toppklubbene som har kvalifisert seg til Europacup 
om at de kan vente seg et E-cuptilskudd pålydende 40.000,- hver. 
 
Styremedlemmene Erik Øie og Henning Nygaard skal være hovedledere for 
henholdsvis LK98 og LM96 i de respektives landslags aktiviteter i sommer. 
 
 

 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Administrasjonen utarbeider en søknad til Regionstyre og NHF om 
midler til gode HU-tiltak. 
Daglig leder gir signaler til de toppklubbene som har kvalifisert seg til Europacup 
om at de kan vente seg et E-cuptilskudd pålydende 40.000,- hver. 
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