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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 4/14-16 

Mandag 13.oktober 2014 i Drammen 
 

Tilstede: 
Geir Floen    Leder     
Gro Gulliksen   Nestleder 
Morten Bredo Egge   Styremedlem 
Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 
Henning Nygaard   Styremedlem 
Nina Haugen   Styremedlem 
Erik Øie    Styremedlem 
Gun Finrud    Vararepresentant  
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
Bjørn Hagberg   Ansatte representant  
 
Forfall: 
 
 
Saksoversikt: 
34/14-16 Referater og rapporter  
35/14-16 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
36/14-15 Håndballtinget 2015 
37/14-16 Regnskap  
38/14-16 Temakonferansen 2014  
39/14-16 Forbundsrådsmøte/Ledermøte 17.oktober  
40/14-16 Møbelringen Cup 
41/14-16 FRAM-prosjektet 
42/14-16 Regionale landslagssamlinger senior 
43/14-16 Eventuelt 
 
 
Sak 34/14-16 
Referater og Rapporter. 
Regionstyremøte nr.3/14-16 
 
Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.3/14-16 ble vedtatt.        
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Sak 35/14-16 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver. 

 

Sak 36/14-16 
Håndballtinget 2015 
Region Sør jobber 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.  
Regionstyret ønsker at administrasjonen skal melde inn aktuelle kandidater. 
Styreleder sender inn våre kandidater samlet. 
Fristen for innsending av saker som ønskes behandlet på Håndballtinget, er satt til 
31.desember 2014 for klubbene og 15.januar 2015 for regionen.  
 

 

Sak 37/14-16 
Regnskap  
Regionstyret og Daglig Leder gjennomgikk prognoseregnskapet, som ser veldig bra 
ut i forhold til budsjett.   
 

 
Sak 38/14-16 
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. 
Hovedtemaene på konferansen blir fokuset på det å beholde spillere og lag, hvor 

Vedtak: Tatt til etterretning.    

Vedtak:  
Prognoseregnskapet ble godkjent. 

Vedtak: Regionstyret og administrasjonen kommer med forslag til kandidater som 
kan være aktuelle til Forbundsstyret, komiteer og utvalg til neste møte.    
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klubbstrategi og trenerrollen står sentralt, samt tips og innlegg på hvordan klubbene 
kan gjennomføre inntektsbringende tiltak. 
I tillegg vil det holdes korte innlegg om alternative håndballaktiviteter, 
dommerkvotebestemmelser (mange lag = flere kvoter?) og anlegg. 
Regionstyret bestemte at alle klubber blir invitert med 2 deltakere gratis fra hver 
klubb, samt 1 person ekstra mot betaling av seminarpakken. 
 

 
 
 
Sak 39/14-16 
Ledermøte 17.oktober 
 
Region Sør har, på sist Forbundsrådsmøte, presentert følgende forslag om beach 
håndballens fremtid, som skal besluttes på ledermøte 17.oktober: 
  Oppfølging fra Forbundsrådsmøtet – hvordan sikre vekst i 2015. Sentralt ansatt i 
minimum 50% stilling som har oversikt , budsjett og som får gjennomført planer og 
intensjoner. Mer aktivitet – flere anlegg !  
 En administrativt ansatt i hver region som har beach- håndball som et av sine 
ansvarsområder.  
 Regionene må fullverdig forplikte seg til å stille med minimum 2 herrelag og 2 damelag i 
NM.  
 For å bli tatt ut til landslag må man spille beach-håndball regionalt eller i NM.  
 NM i Beachhåndball skal arrangeres i klassene 16 år, 18 år og senior. 
  
Tillegg fra NHF: Premien for vinnerne i seniorklasse skal være kostnadsdekning for 
deltagelse på Champions Cup på Gran Canaria senere på høsten samme år.  
 
Øvrige saker er prosjektet Full Hall, hvor målet er å øke antall tilskuere i hallene våre 
under arrangementer, samt tanker rundt den nåværende Strategiplanen og den 
fremtidige.  
 

 
 
 
 

 
 

Vedtak:  
Tatt til etterretning. 

Vedtak:  
Innholdet for Temakonferansen ble vedtatt.  
2 deltakere fra hver klubb får seminarpakken gratis. Klubbene kan i tillegg ha 
med 1 person mot betaling. 
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Sak 40/14-16 
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. 
Administrasjonen sender ut invitasjoner til kampene til aktuelle personer. 
Det informeres om lagsbilletter og øvrige billetter etter gjeldende strategi. 
Administrasjonen inviterer spillerutviklingsmiljøer, dommermiljøer og instruktører. 
 
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 41/14-16 
FRAM-prosjektet 
Prosjektet har som mål å få opp og frem flere kvinnelige ledere, dommere og trenere. 
Seksjon spill/trening i administrasjonen har for andre periode engasjert Marit 
Skretteberg til å lede prosjektet. Det jobbes i disse dager med å få med aktuelle 
kandidater. 
Administrasjonen la frem tallmaterialet som bekrefter at det ikke er mange nok 
kvinner i lederposisjoner i topphåndballen regionalt.  

 
Sak 42/14-16 
Regionale landslagssamlinger senior 
Region Sør avventer forslag fra sentralleddet ang organisering og finansiering. 

Vedtak:  
Tatt til etterretning. 
  

 

Vedtak:  
Tatt til etterretning. 
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Sak 43/14-16 
Eventuelt 
Styreleder melder seg på ledermøte til Buskerud Idrettskrets. 
 
Styremedlemmene tar utgangspunkt i tilsendte aktivitetsoversikt for å velge ut hvor 
det vil representeres. 
 
Styremedlemmene Henning Nygaard, Nina Haugen og Gun Finrud skal ha et møte 
med vår ansatte Anstein Enggravslia ang Telemarkshåndballen. 
 
Styremedlem Per Inge Bjerkseter skal kartlegge og være aktiv inn mot de fylkesvise 
anleggsutvalg, i samarbeid med administrasjonens Svein Ivar Pedersen (timebasis). 
Styremedlem Per Inge Bjerkseter informerte kort om myndighetenes vedtak om at 
det skal være 1 hall pr. 5000 innbyggere og alle lag skal kunne få minimum to timer i 
hall i uka. I tillegg må vi bidra og påvirke for at våre toppklubber innfrir 
arenakravene og arbeide aktivt for å få et internasjonalt anlegg i regionen. 
 
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:  
Region Sør avventer forslag fra sentralleddet ang organisering og finansiering. 
 

 


	Regionstyremøte Nr. 4/14-16
	Tilstede:
	Sak 34/14-16
	Referater og Rapporter.
	Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.3/14-16 ble vedtatt.
	Sak 35/14-16
	Sak 36/14-16
	Sak 37/14-16

