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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 6/14-16 

Mandag 12.januar 2015 i Drammen 
 

Tilstede: 
Geir Floen    Leder     
Gro Gulliksen   Nestleder 
Morten Bredo Egge   Styremedlem 
Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 
Nina Haugen   Styremedlem 
Erik Øie    Styremedlem 
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
Bjørn Hagberg   Ansatte representant  
Gun Finrud    Vararepresentant  
 
Forfall: 
Henning Nygaard   Styremedlem 
 
 
Saksoversikt: 
53/14-16 Referater og rapporter 
54/14-16 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
55/14-15 Håndballtinget 2015 
56/14-16 Klubbledermøter i forkant av tinget  
57/14-16 Forbundsrådsmøte/Ledermøte 16.-17.januar 2015  
58/14-16 Beach Håndball 
59/14-16 Gutteprosjektet 
60/14-16 Anleggssituasjonen 
61/14-16 Møtedatoer 1.halvår 2015 
62/14-16 Eventuelt 
 
Sak 53/14-16 
Referater og Rapporter. 
Regionstyremøte nr.5/14-16 
Forbundsstyremøteprotokoll fra møte nr.15 og 16 
Forbundsstyrets Arbeidsutvalgsmøte nr.14 og 15 
 
Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.5/14-16 ble vedtatt.        
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Sak 54/14-16 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver. 
Anine Olsen er ansatt som seriekonsulent gjeldende fra 1.mai 2015. Anine jobber i sitt 
nåværende vikariat frem til det. 
Nina Nilsen er ansatt som Markeds-, info- og arrangementsmedarbeider gjeldende 
fra 1.januar 2015. 
Styret og ansatte er invitert til Buskerud Idrettskrets Festaften 6.februar. 
Styret har tidligere besluttet at et styremedlem skal representere på arrangementene 
NM for Regionslag og Bylagsturneringen (Scandic Cup). Styremedlem Nina Haugen 
representerer på Bylagsturneringen. Det blir ingen representasjon under NM for 
Regionslag, da dette arrangeres samme helg som Håndballtinget. 
 

Sak 55/14-16 
Håndballtinget 2015 
Håndballtinget er i Sandefjord 8.-10.mai 2015. 
Regionstyret har sendt inn, til NHF`s valgkomite, våre aktuelle kandidater til 
Forbundsstyret. 
Regionstyret gikk gjennom egne forslag til saker, samt innkomne saker fra klubbene. 
Fristen for innsending av disse sakene, som ønskes behandlet på Håndballtinget, var 
satt til 31.desember 2014 for klubbene og 15.januar 2015 for regionen. Sakene sendes 
innen nevnte frist. 
 
 

Sak 56/14-16 
Klubbledermøter i forkant av tinget 
 
Det skal inviteres til klubbledermøter i forkant av Håndballtinget. På møte skal 
innkomne saker gjennomgås og diskuteres. Administrasjonen foreslår for styret 
aktuelt sted, dato og tid for klubbledermøte. 
 

Vedtak: Tatt til etterretning.    

Vedtak: Tatt til etterretning. 
    

Vedtak:  
Tatt til etterretning 
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Sak 57/14-16 
Forbundsrådsmøte/Ledermøte 16.-17.januar 2015 
 
Agendaen til møte ble gjennomgått og diskutert.  
 

 
Sak 58/14-16 
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. 
Region Sør er tilbudt stillingen som skal administrere beach håndball nasjonalt. 
Stillingen skal bl.a. utbrede, utvikle og utdanne innenfor denne aktiviteten i 
samarbeid med alle regioner og sentralleddet. Region Sør vurderer 
innholdet/instruksen og en evt. avtale. 
NM arrangeres i Sandefjord 19.-21.juni 2015. Det inviteres til klassene senior, 18år og 
16år. Region Sør har fått tildelt arrangementet og Runar blir vår samarbeidspartner 
som teknisk/lokal arrangør. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Sak 59/14-16 
Gutteprosjekt 
Administrasjonen, samt styreleder, informerte om sist møte med de klubbene vi har 
avtale med. Møte evaluerte arbeidet som er gjort, samt hadde hovedfokus på 
hvordan det skal jobbes/prioriteres fremover. Klubbene skal i all hovedsak ha 
kontakt med lokal klubb, besøke deres tilhørende skoler, være på klubbesøk og 
utvikle trenere. For at håndballsporten skal få enda større rekruttering og mindre 
frafall fremover, ser vi på dette som et viktig prosjekt.  
 

Vedtak:  
Tatt til etterretning. 

Vedtak:  
Tatt til etterretning 
  

 

Vedtak:  
Neste møte mellom avtaleklubbene og Region Sør er satt til 9.mars 2015. 
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Sak 60/14-16 
Anleggssituasjonen 
Svein Ivar Pedersen er engasjert som anleggsmedarbeider på timebasis. 
Anleggssituasjonen i Regionen er nå oppdatert og kartlagt, når det gjelder 
nåværende og fremtidige anlegg. Ut fra kartleggingen prioriterer vi utvalgte 
områder hvor det er mest prekært med nye anlegg og da vurdert ut fra potensialet i 
antall innbyggere i nedslagsfeltet rundt eksisterende klubber. 
 

 
Sak 61/14-16 
Møtedatoer 1.halvår 2015 
 

 
 
 
 
Sak 62/14-16 
Eventuelt 
Styremedlem Per Inge Bjerkseter og administrasjonen informerte om et avholdt 
dommermøte. 
Styremedlem Gro Gulliksen skal ha et møte med Eva Skei ang innkludering 
27.januar 2015. 
Styremedlem Gro Gulliksen overrekker blomster til Larvik HK på deres neste 
hjemmekamp. Dette for å gratulere LHK`s EM-vinnere, samt for LHK`s NM tittel. 
 
 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak:  
Neste møte er 9.mars kl.1800-2100 på Idrettens Hus i Drammen.  
Øvrige vedtatte møtedatoer: 
23.mars 
20.april 
Håndballtinget 8.-10.mai 2015 i Sandefjord 
 

Vedtak:  
Klubber/områder hvor potensialet er stort for å få større håndballaktivitet, 
prioriteres i første runde. Svein Ivar Pedersen, Per Inge Bjerkseter og Ole K. 
Strøm utarbeider en fremdriftsplan. 
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