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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 5/14-16 

Fredag 28.november 2014 i Sandefjord 
 

Tilstede: 
Geir Floen    Leder     
Gro Gulliksen   Nestleder 
Morten Bredo Egge   Styremedlem 
Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 
Henning Nygaard   Styremedlem 
Nina Haugen   Styremedlem 
Erik Øie    Styremedlem 
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
Bjørn Hagberg   Ansatte representant  
 
Forfall: 
Gun Finrud    Vararepresentant  
 
 
Saksoversikt: 
44/14-16 Referater og rapporter – FS 14 og AU 13 
45/14-16 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
46/14-15 Håndballtinget 2015 
47/14-16 Temakonferansen 2014  
48/14-16 Forbundsrådsmøte/Ledermøte 16.januar 2015  
49/14-16 Beach Håndball 
50/14-16 Regionale Landslagssamlinger senior 
51/14-16 Møtedatoer 1.halvår 2015 
52/14-16 Eventuelt 
 
Sak 44/14-16 
Referater og Rapporter. 
Regionstyremøte nr.4/14-16 
Forbundsstyremøteprotokoll fra møte nr.14 
Forbundsstyrets Arbeidsutvalgsmøte nr.13 
 
 
Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.4/14-16 ble vedtatt.        
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Sak 45/14-16 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver. 
Administrasjonen har satt sammen en gruppe som skal jobbe målrettet med ulike 
kampanjer for å synliggjøre våre verdier; Fair Play, Respekt, Innsatsvilje og 
Begeistring. Visjonen «Håndball for alle» står også sentralt. 
Gledelig så ser vi at det blir flere lag og spillere i Region Sør. Vi jobber mye med 
rekruttering og det å beholde spillere og lag. Som en konsekvens av at vi blir flere, er 
det spesielt to områder som må prioriteres fremover, nemlig flere anlegg og flere 
trenere. 
Det har kommet til 19 nye lag etter at vi denne sesongen åpnet for muligheten til å 
melde på flere 11- og 12-års lag for vårsesongen 2015. 

 

 

Sak 46/14-16 
Håndballtinget 2015 
Håndballtinget er i Sandefjord 8.-10.mai 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.  
Regionstyret jobber aktivt med saker frem mot fristen. 
Styremedlem Erik Øie ser på et forslag angående 
kampbelastningen/totalbelastningen for spillere og lag. 
 
 

Vedtak: Tatt til etterretning.    

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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Sak 47/14-16 
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 
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. 
Administrasjonen informerte styret om planene for gjennomføringen av 
programmet. 
 

Sak 48/14-16 
Forbundsrådsmøte/Ledermøte 16.januar 2015 
 
Aktuelle saker, som kan sendes inn som forslag til agendaen, ble diskutert. 
Styreleder melder inn eventuelle forslag. 
Innkallingen med tilhørende agenda blir sendt ut til Regionstyret når den foreligger. 
 

 
Sak 49/14-16 
Beach Håndball 
 
Daglig leder informerte om den pågående prosessen vedrørende gjeldende 
beslutning som ble tatt på Ledermøte 17.oktober angående Beach Håndball. Daglig 
leder har blitt medlem i NHF`s beach-håndballutvalg, hvor disse beslutningene blir 
behandlet og lagt til rette for. Det være seg blant annet den vedtatte 50 % stillingen, 
regionenes ansvar/aktivitet og NM. 
 

Vedtak:  
Tatt til etterretning 
  

 

Vedtak:  
Tatt til etterretning 
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Sak 50/14-16 
Regionale landslagssamlinger senior 
Region Sør avventer forslag fra sentralleddet ang organisering og finansiering. 
 

 
Sak 51/14-16 
Møtedatoer 1.halvår 2015 
Neste møte er 12.januar kl.1800-2100 på Idrettens Hus i Drammen. 
 
Forslag til øvrige møtedatoer: 
2.mars 
30.mars 
20.april 
Håndballtinget 8.-10.mai 2015 i Sandefjord 
 

 
 
 
Sak 52/14-16 
Eventuelt 
Ingen saker 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 
 
 
 

Vedtak:  
Tatt til etterretning. 

Vedtak:  
Region Sør avventer forslag fra sentralleddet ang organisering og finansiering. 
 

 

Vedtak:  
Neste møte er 12.januar kl.1800-2100 på Idrettens Hus i Drammen. 
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