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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 3/14-16 

Tirsdag 23.september 2014 i Drammen 
 

Tilstede: 
Geir Floen    Leder     
Gro Gulliksen   Nestleder 
Morten Bredo Egge   Styremedlem 
Henning Nygaard   Styremedlem 
Nina Haugen   Styremedlem 
Erik Øie    Styremedlem 
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
Bjørn Hagberg   Ansatte representant  
 
Forfall: 
Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 
Gun Finrud    Vararepresentant  
 
 
Saksoversikt: 
25/14-16 Referater og rapporter  
26/14-16 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
27/14-15 Håndballtinget 2015 
28/14-16 Regnskap  
29/14-16 Regionstinget 2014  
30/14-16 Temakonferansen 2014  
31/14-16 Forbundsrådsmøte/Ledermøte 17.-18.oktober  
32/14-16 Møbelringen Cup 
33/14-16 Eventuelt 
 
 
Sak 25/14-16 
Referater og Rapporter. 
Regionstyremøte nr.2/14-16 
FS-møte nr.13/13-15 
 
Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.2/14-16 ble vedtatt.        
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Sak 26/14-16 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver. 
Svein Ivar Pedersen er engasjert på timebasis for å kartlegge dagens og fremtidens 
anlegg i Regionen. 

 

Sak 27/14-16 
Håndballtinget 2015 
Regionstyret hadde på styremøte besøk av NHF`s valgkomite, representert ved 
valgkomitemedlem Unni Lilleng. Det ble informert om valgkomiteens prosesser 
fremover på en grundig og svært tilfredsstillende måte. Region Sør vil jobbe aktivt 
for å komme med forslag til gode og kvalifiserte kandidater til forbundsstyret og de 
gjeldende komiteer og utvalg. Regionstyret jobber grundig med dette i tiden 
fremover. 

 

Sak 28/14-16 
Regnskap  
Administrasjonen fikk, i forkant av styremøte, innvilget av AU å utsette 
prognoseregnskapet til styremøte 13.oktober grunnet stor arbeidsmengde i 
inneværende periode.   
 

 

Sak 29/14-16 
Regionstinget 2014 
Elektroniske dommerutbetalinger: 

Vedtak: Tatt til etterretning.    

Vedtak:  
Administrasjonen utarbeider til neste styremøte en prognose av regnskapet 
hittil i år opp mot årsbudsjettet. 

Vedtak: Regionstyret kommer med forslag til kandidater som kan være aktuelle til 
Forbundsstyret, komiteer og utvalg til neste møte.    
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Forslaget til administrasjonen om klubbenes mulighet for elektronisk 
dommerutbetaling er klarert ift lover og regler. Styret og administrasjonen klargjør 
bestemmelsene i et skriv til klubbene, samt gjør de nødvendige praktiske endringene 
som medfører.  

 
 
Sak 30/14-16 
Temakonferansen 2014 
Temakonferansen gjennomføres i Sandefjord 28.-29.november 2014, i forbindelse 
med Møbelringen Cup i Larvik. Deltakerne ser først landskamp mellom Norge-
Frankrike den 28.november. Deretter fortsetter konferansen i Sandefjord. 
Administrasjonen tar utgangspunkt i Regionstyrets forslag til temaer og utarbeider et 
program til neste møte. 
 

 

Sak 31/14-16 
Forbundsrådsmøte/Ledermøte 17.-18.oktober 
Styreleder informerte om siste forbundsrådsmøte i september 2014: 
Forslaget om endringer i det nasjonale kamptilbudet i ungdomshåndballen, som 
Utvalget for Ungdomshåndballen har utarbeidet, ble vedtatt uten diskusjoner. 
Region Sør informerte om regionens aktivitet innenfor beach håndball, samt flere 
forslag til videre nasjonale prioriteringer i fremtiden. Alt for å heve statusen og 
aktiviteten i denne grenen.  
 
Region Sør presenterer konkrete forslag om beach håndballens fremtid på møte 
17.oktober.  

 
 

Vedtak:  
Regionstyret og administrasjonen ferdigstiller en presentasjon om konkrete 
forslag som skal løfte beach håndballen nasjonalt. 

Vedtak: 
Styremedlem Per Inge Bjerkseter og administrasjonens Bjørn Hagberg 
ferdigstiller arbeidet i forbindelse med klubbenes mulighet til å utbetale 
dommerutgifter elektronisk. 
 

Vedtak:  
Program for Temakonferansen presenteres på neste styremøte. 
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Sak 32/14-16 
Møbelringen Cup 
Region Sør arrangerer to av tre dager i Møbelringen Cup 27. og 28. november 2014 i 
Arena Larvik (Region Øst arrangerer de to siste kampene 30.november). Marit 
Skretteberg er engasjert som prosjektleder og Larvik HK som teknisk arrangør. Både 
styremedlemmer og ansatte har sagt seg villige til å bidra på ulike områder under 
arrangementet. 
Kampene: 
27.11 i Arena Larvik 
kl. 19.15 Serbia-Frankrike 
kl. 21.40 Danmark-Norge 
 
28.11 i Arena Larvik 
kl. 17.00 Danmark-Serbia 
kl. 19.15 Norge-Frankrike 
 
30.11 i Oslo Spektrum 
kl. 16.15 Norge-Serbia 
kl. 18.30 Frankrike-Danmark 

 
 
Sak 33/14-16 
Eventuelt 
Protokoll fra kontrollkomiteens møte ble gjennomgått. 
Administrasjonen bestiller Streetballer som premier til ulike klasser i mini- og 
aktivitetsturneringene. 
Nestleder Gro Gulliksen informerte om Landstuneringen og inkluderingsseminar 
hun deltok på i Trøndelag 29.-31.august 2014. 
608 lag deltar på skoleturneringer i Region Sør`s regi, i samarbeid med flere VGS, 
denne høsten. 
Det arrangeres to Håndballuker i et samarbeid mellom Norsk Topphåndball og 
Region Sør i uke 39 (Larvik HK) og i uke 42 (Drammen HK og Glassverket). 
Noe økning av påmeldte lag til mini- og aktivitetsturneringene sett opp mot samme 
periode i fjor. 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 
 
 
 

Vedtak:  
Tatt til etterretning. 
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