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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 7/14-16 

Mandag 9.mars 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  
Henning Nygaard   Styremedlem 
 
 
Saksoversikt: 
63/14-16 Referater og rapporter 
64/14-16 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
65/14-15 «Gi Gass»-rapporten/klubbledermøte 
66/14-16 Klubbledermøter i forkant av tinget  
67/14-16 Håndballtinget 2015 
68/14-16 Forbundsrådsmøte 13.mars 2015 
69/14-15 Økonomi  
70/14-16 Beach Håndball 
71/14-16 Gutteprosjektet 
72/14-16 Eventuelt 
 
Sak 63/14-16 
Referater og Rapporter. 
Regionstyremøte nr.6/14-16 
Forbundsstyremøteprotokoll fra møte nr.17, 18 og 19 
Forbundsstyrets Arbeidsutvalgsmøte nr.16, 17 og 18 
 
Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.6/14-16 ble vedtatt.        
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Sak 64/14-16 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver. 
Svein Ivar Pedersen jobber på timebasis som anleggsrådgiver. Anleggsrådgiveren 
har som oppgave å bistå klubber og det offentlige i planfasen og byggefasen, samt 
kartlegge hvor det skal bygges haller, hvor det planlegges å bygge haller og hvor det 
bør bygges haller. 
Gjennomføringen av sesongen går etter planen, men administrasjonen ønsker mer 
ressurser på enkelte utviklingsområder. Dette blir tatt opp i sak 69/14-16 - økonomi. 

 

Sak 65/14-16 
«Gi gass»-rapporten/klubbledermøte 
Alle klubber har hatt gode muligheter til å delta og si sin mening i høringen av Gi 
Gass-rapporten, som er rapporten etter organisasjonsutvalget som ble satt ned av 
Håndballtinget 2013. Det er i denne sammenheng invitert til og gjennomført 2 
klubbledermøter i regionen. Det var noe få påmeldte til klubbledermøtene, men de 
som stilte førte en god diskusjon og leverte nyttige tilbakemeldinger. 
Styret og administrasjonen har også gjennomført separate gode prosesser ifm 
høringen. 
Region Sør leverer inn sin høringsuttalelse til Forbundsstyre, som igjen vil ta med 
vårt syn inn til Håndballtinget i mai 2015. 
 

 
 
Sak 66/14-16 
Klubbledermøte i forkant av tinget 
Det inviteres til klubbledermøte torsdag 16.april kl.1800 på Kongsberg. 
Klubbledermøte skal drøfte forslagene som skal opp på tinget. Møte skal også 
oppnevne delegater som skal representere Region Sør på Håndballtinget 8.-10.mai i 
Sandefjord. Region Sør skal ha totalt 15 delegater på Håndballtinget. 
 

 
 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Vedtak: NHF Region Sør`s høringsuttalelse ble vedtatt. 

Vedtak: Klubbledermøte 16.april på Kongsberg. 
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Sak 67/14-16 
Håndballtinget 2015 
Håndballtinget er i Sandefjord 8.-10.mai 2015. 
Regionstyret gikk gjennom prosessen som har pågått i forkant av valgkomiteens 
innstilling til nytt Forbundsstyre. 
Innkomne forslag til tinget ble gjennomgått og diskutert, og enkelte forslag ble 
fordelt til styremedlemmer som tar et utvidet ansvar for disse. 
Styremedlem Per Inge Bjerkseter har allerede notert ned kommentarer til noen av 
forslagene. Han sender dette til styre, for evt. endringer, før det sendes inn til NHF. 
Regionstyret er oppfordret til å melde inn 2 kandidater til den nye valgkomiteen som 
skal innstilles til Håndballtinget. I denne forbindelsen skal vi melde inn en kvinne og 
en mann. Styreleder melder inn våre kandidater innen oppgitt frist. 

 
Sak 68/14-16 
Forbundsrådsmøte 13.mars  
Agendaen til møte ble gjennomgått og diskutert.  
Styret mener vi skal tydeliggjøre på Forbundsrådsmøte vårt ønske om å opprette en 
Bereddavdeling sentralt i NHF. Dette har vi tydelig meldt tilbake i vår 
høringsrapport til Gi Gass-rapporten.   
 

Sak 69/14-16 
Økonomi 
Regnskapet og balansen for 2014 ble gjennomgått. Regnskapet går nå til revisjon. 
Revidert budsjett legges frem til neste styremøte.  
Styrets årsberetning vedtas neste møte. 
Vedtatte nye tiltak i handlingsplanen har slått positivt ut, blant annet med flere 
påmeldinger til ulike aktiviteter. Dette gjør naturligvis at arbeidsmengden blir større 
for administrasjonen. Administrasjonen fikk således styrets tilslutning om å utlyse 2 
x 50 % klubbrådgiverstillinger, begge på 3 års engasjement, samt en 100% 
nyopprettet fast stilling innenfor hovedområdene spillerutvikling og skoletiltak.  
 

Vedtak: Styreleder sender inn våre kandidater til den nye valgkomiteen som skal 
velges på Håndballtinget. 
    

Vedtak:  
Styreleder tydeliggjør, på Forbundsrådsmøte, Region Sør`s ønske om en 
Breddeavdeling i NHF.  
  

 

Vedtak:  
Styrets årsberetning, regnskapet 2014 og revidert budsjett ferdigbehandles på 
neste møte.  
Region Sør utlyser 2 x 50% - 3 årsengasjement og en 100% fast stilling. 
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Sak 70/14-16 
Beach Håndball 
 
Region Sør har takket ja til 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.  
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. Invitasjon publiseres i mars 2015. 
Region Sør er ledende på Bach Håndball nasjonalt og vurderer å videreutvikle seg 
ved å observere internasjonale turneringer for å bli bedre faglig, bedre på 
arrangement og «snappe opp» gode ideer. 
 

 
 
 
 

 
Sak 71/14-16 
Gutteprosjekt 
Administrasjonen, samt styreleder, informerte om sist møte med de toppklubbene vi 
har avtale med. Møte evaluerte arbeidet som er gjort, samt hadde hovedfokus på 
hvordan det skal jobbes/prioriteres fremover. Klubbene og regionen var samstemte i 
at regionen skal ta mer av det administrative arbeidet i prosjektet. Administrasjonen 
tar dermed kontakten/kommunikasjonen med lokal klubb, for så å bruke 
toppklubbenes ressurser til skolebesøk, klubbesøk og utvikle trenere. I denne 
sammenhengen vises det til stillingsutlysningene som er nevnt i sak 69/14-16 i denne 
protokollen. 
For at håndballsporten skal få enda større rekruttering og mindre frafall fremover, 
ser vi på dette som et viktig prosjekt.  
 

 
Sak 72/14-16 
Eventuelt 
Ingen saker. 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak:  
Tatt til etterretning. 

Vedtak:  
Tatt til etterretning. 
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