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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 8/14-16 

Mandag 13.april 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: 
73/14-16 Referater og rapporter 
74/14-16 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
75/14-15 Økonomi 
76/14-16 Håndballtinget 2015  
77/14-16 Klubbledermøte 16.april 2015 
78/14-16 Gutteprosjektet  
79/14-15 Beach Håndball 
80/14-16 Anleggssituasjonen 
81/14-16 NIF – Idrettstinget 2015 
82/14-16 Eventuelt 
 
Sak 73/14-16 
Referater og Rapporter. 
Regionstyremøte nr.7/14-16 
Forbundsstyrets Arbeidsutvalgsmøte nr.19 
 
Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.7/14-16 ble vedtatt.        
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Sak 74/14-16 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver.  
Omfattende vedtatte tiltak i handlingsplanen er igangsatt, men krever mer 
arbeidskraft. Se for øvrig Sak 75/14-16. 
 

Sak 75/14-16 
Økonomi 
Regnskapet og balansen, med dens noter, for 2014 ble gjennomgått.  
Administrasjonen la frem forslag til revidert budsjett for 2015. Budsjettet går i minus, 
med bakgrunn i de tiltakene som skal gjennomføres etter de ting vedtatte midlene 
som er til styrets disposisjon.  
Forslag til styrets årsberetning ble gjennomgått. 
Administrasjonen har utlyst 2 x 50 % -stillinger som klubbrådgivere i henholdsvis 
Buskerud og Vestfold, samt en fast 100 % stilling som innbefatter blant annet 
områdene spillerutvikling og skoleturneringer.  
 

 
Sak 76/14-16 
Håndballtinget 2015 
Håndballtinget er i Sandefjord 8.-10.mai 2015. 
Innkomne forslag til tinget ble gjennomgått og diskutert, og forslagene ble fordelt til 
styremedlemmer som tar et utvidet ansvar for disse. 
 

 
 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Vedtak:  
Regnskapet for 2014 ble vedtatt. Balansen for 2014 ble vedtatt og underskrevet 
av styret og Daglig leder. 
Revidert budsjett for 2015 ble vedtatt. 
Styrets årsberetning for 2014 ble vedtatt og underskrevet av styret og Daglig 
leder. 
Styret vedtok at Region Sør kan ansette en person til i 100% fast stilling, dersom 
administrasjonen finner det formålstjenlig. 

 

Vedtak: Tatt til etterretning. 
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Sak 77/14-16 
Klubbledermøte 16.april 2015 
Klubbledermøte skal drøfte forslagene som er beskrevet i tingboka. 
Ut fra Region Sør`s antall påmeldte lag, skal vi ha 15 delegater på Håndballtinget 8.-
10.mai. Delegatene blir valgt etter gjeldende prinsipper på klubbledermøte på 
Kongsberg 16.april 2015. 
 

 
Sak 78/14-16 
Gutteprosjekt 
Den administrative jobben i prosjektet er omfattende og krevende for våre 
samarbeidsklubber. Den tar mye tid. Tid som vi i felles forståelse ønsker å bruke 
enda mer til de praktiske gjøremålene i avtalen.  
Med bakgrunn i dette skal administrasjonen overta flere av de administrative 
oppgavene som følger av prosjektet. 
For at håndballsporten skal få enda større rekruttering og mindre frafall fremover, 
ser vi på dette som et viktig prosjekt.  
 

 
Sak 79/14-16 
Beach Håndball 
Svært god påmelding til Region Sør`s beach håndballserie – 233 lag!  
Region Sør har fulgt en tydelig strategi for å videreutvikle tilbudet vårt og å øke 
antall påmeldte lag.  
Som beskrevet i protokollen fra etter forrige styremøte, har Region Sør 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.  
Invitasjonen til NM er publisert. 
 

 
 
 
 

Vedtak:  
Tatt til etterretning. 

Vedtak:  
Tatt til etterretning. 
  

 

Vedtak:  
Administrasjonen tar over det administrative arbeidet i prosjektet. 
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Sak 80/14-16 
Anleggssituasjonen 
Region Sør jobber systematisk med anleggssituasjonen. Vi blir stadig flere lag, så vi 
trenger flere håndballflater og breddeanlegg. Vi jobber også for eliteanlegg og ser 
samtidig på muligheten for et nasjonalanlegg i vår region. 
Prioriteringer er foretatt og kontakt er opprettet med klubber, idrettsråd og 
kommuner for å bistå i anleggsutviklingen på alle nivåer. 
 

 
 
Sak 81/14-16 
NIF – idrettstinget 2015 
Enkelte saker og et spennende mulig utfall av valgkomiteens innstilling ble diskutert. 

 
 
Sak 81/14-16 
Evt 
Kort oppsummering av diverse møter og aktivitet. 
 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Tatt til etterretning. 
    

Vedtak: Tatt til etterretning. 
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