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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 3/16-18 

Mandag 19.september 2016 på Idrettens Hus i Drammen 

Tilstede: 
Geir Floen    Leder     
Gro Gulliksen   Nestleder 
Per Inge Bjerkseter     Styremedlem 
Mai-Britt Kopperud   Styremedlem 
Erik Øie    Styremedlem 
Gun Finrud    Styremedlem 
Brit Lundegaard   Styremedlem  
Anne Nyork    Styremedlem 
Ann Kristin Olaussen  Ansatte representant  
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
 
Forfall: 
 
Saksoversikt: 
23/16-18 Referater og rapporter 
24/16-18 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
25/16-18 Fullmakter til AU  
26/16-18 Forbundsrådsmøte 26.august  
27/16-18 Organisasjons normer 
28/16-18 Styrearbeid, -instruks og ansvarsområder  
29/16-18 Temakonferansen 2016 
30/16-18 Beach Håndball  
31/16-18 Klubbhuset 
32/16-18 Anleggsatlas 
33/16-18 Eventuelt  
 
Sak 23/16-18 
Referater og Rapporter. 
Protokoll til Regionstyremøte Nr.2 16-18   
FS-møte nr 16/15-17 avholdt 27. august 2016 
AU-møte nr 07/15-17 avholdt 19. august 2016 
 
Styreleder Geir Floen informerte kort om fremdriften og arbeidet ifm NHF`s 
strategiarbeid og –planer. 

https://www.handball.no/globalassets/region-sor/om-oss/organisasjon/regionsstyret/referater/protokoll-til-regionstyremote-nr-2-16-18.pdf
https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/om-oss/organisasjon/protokoller/forbundsstyret/forbundsstyret-2015-17/1517_protokoll-fs-16_saksnr-148-155.pdf
https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/om-oss/organisasjon/protokoller/arbeidsutvalget/arbeidsutvalget-2015-17/1517-protokoll-au-saksnr-142-147.pdf
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Håndballtinget skal gjennomføres i Sandefjord 5.-7.mai 2017. FS håper det på 
Håndballtinget blir noe tid til å jobbe med temaer som skaper entusiasme. 
Regionstinget er for øvrig datofestet til 25.-26.mai 2018. 
Regionstyret gratulerer Glassverket som har kvalifisert seg til Champions League. 
Det har, på flere møteplasser i regionen, blitt gjennomført klubbmøter med bra 
oppmøte. Temaene har i hovedsak vært det nye dommerkonseptet og det nasjonale 
satsningsområdet «Klubbhuset». Møtene har blitt ledet av administrasjonen og 
styremedlemmer. Tilbakemeldingene er gode fra alle parter. Dette er nyttige møter. 
Administrasjonen sender ut en felles oppsummering fra møtene, hvor det bl.a. gis 
svar på spørsmål som skulle sjekkes opp etter møtene. 
Det er også gjennomført mange barnehåndballmøter, hvor sesongens planer og 
retningslinjer for mini- og aktivitetsturneringer har blitt lagt frem. Styremedlem Gun 
Finrud har vært på et slikt møte og kunne melde fra at det var nyttig for klubbene. 
Daglig leder har vært på møte med Porsgrunn Kommune og Telemark Idrettskrets 
angående en ny to flaters hall på Kjølnes (Urædd). Svært positivt at disse aktørene 
inviterer til et slikt møte i forkant av byggeprosessen, for å få med seg spesifikke krav 
fra særidretten. 
Nestleder Gro Gulliksen har vært på Landsturneringen i Stavanger og kunne melde 
fra om en svært godt gjennomført arrangement, med mye flott idrett og gode 
opplevelser. 
 

 

Sak 24/16-18 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver.  
Daglig Leder er klar på at administrasjonen har gode nok ressurser til å utføre 
vedtatte handlingsplaner og andre oppgaver på en tilfredsstillende måte. 
 

 
Sak 25/16-18 
Fullmakter til AU 
Forslaget om Arbeidsutvalgets fullmakter ble gjennomgått. 

 

Vedtak: Til etterretning. 
 

Vedtak: Arbeidsutvalgets fullmakter er godkjent og vedtatt av Regionstyret. 
 
 

 

Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.2/16-18 ble vedtatt. 
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Sak 26/16-18 
Forbundsrådsmøte 26.august 
Styreleder Geir Floen informerte om FR-møte.  
I forkant av det offisielle FR-møte ble det avholdt et uformelt møte mellom Regionlederne og 
presidenten i NHF. Dette var en fin måte å bli noe mer kjent med hverandre, da det er noen 
nye regionledere. Vår styreleder tok blant annet opp Beach Håndball, hvor spørsmålet, som 
er tatt ut fra strategidokumentet, «Satsing på Beach» ble tatt opp. Hva er satsing på Beach? 
Dette bør defineres av sentral seksjon Spill/trening og Beach ansvarlig Tore Andersen. 
Styreleder tok også opp fremtidsrettede tanker rundt regionsgrensene, ift kommune 
sammenslåinger, etc. 
Det ble vedtatt at NHF skal presentere kvartalsregnskaper for regionstyrene når disse 
foreligger. Dette er viktig for å kunne ha nødvendig grunnlag for fremtidige vedtak i blant 
annet Forbundsrådet. 
Protokoll fra FR-møte: FR-møte nr 03/15-17 avholdt 26. august 2016 

 

Sak 27/16-18 
Organisasjons normer 
Organisasjons normene til NHF ble gjennomgått og diskutert på møte. 
 
Se organisasjons normene her: NHF`s org.normer 
 

 
 
Sak 28/16-18 
Styrearbeid, -instruks og ansvarsområder  
Regionstyret har en god prosess ift dette. Forslaget til instruks for styret ble diskutert 
og korrigert. Styremedlemmer justerte noe på ønskede interesse-/ansvarsområder 
som de skal bidra ekstra på i Regionens tingperiode.  
Administrasjonen informerer styret om de ansattes ansvarsområder, slik at dialogen 
kan settes i gang og innledende møter mellom styremedlemmer og ansatte kan 
avtales. På disse møtene blir det enighet om ønsket kommunikasjonsform, strategi på 
de ulike områdene, samarbeidsform, fordeling av oppgaver og annet som fører til at 
handlingsplanen og dens mål blir oppnådd.  

Vedtak: Tatt til etterretning.    

Vedtak: Region Sør har vedtatt å ha de samme organisasjons normene som NHF.  

https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/om-oss/organisasjon/protokoller/forbundsradet/forbundsradet-2015-17/1517-protokoll-fr-saksnr-006-010.pdf
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/om-oss/visjon-og-verdier/organisasjonsnormer/
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Styremedlemmene skal besøke 4-8 klubber i tingperioden. Styret fordeler klubber 
etter innspill og forslag fra administrasjonen, samt styremedlemmers egne ønsker. 

 

Sak 29/16-18 
Temakonferansen 2016 
Temakonferansen arrangeres 18.-19.november på Scandic Park Hotell i Sandefjord. 
Klubbene er invitert med to representanter vederlagsfritt. Utover det kan klubbene 
melde på flere deltakere, men da for egen regning. 
Årets temaer er gjennomgang og arbeid rundt den regionsting vedtatte 
handlingsplanen, samt det ny oppstartede prosjektet Klubbhuset. 
Det vil i tillegg bli noen infosaker om bl.a. digitale kamprapporter og ny 
seriepåmelding av yngre lag etter nyttår. 
Administrasjonen ser på muligheten for å gi deltakerne et ekstratilbud om billetter til 
Larvik HK`s Champions League kamp, som spilles etter Temakonferansen 19.nov. 
Regionstyret mener det er viktig å involvere deltakerne mest mulig. Forslag i denne 
sammenheng er at det kan sendes inn saker/spørsmål i forkant, som er innenfor 
oppsatte temaer. Det bør også settes opp en «spørretime» hvor saker kan tas opp, 
hvor det kan drodles litt, og gode eksempler fra tiltak i klubb kan formidles til alle. 
Hva er verdiene og holdningene i klubbene? Har alle verdiplan og/eller sportsplan 
og etterleves disse? Det er også ønskelig at det legges opp til gruppeoppgaver på de 
oppsatte temaer, med tid til fremføring. 
Se invitasjonen her: Temakonferansen 2016 

 
 
Sak 30/16-18 
Beach Håndball  
Regionstyret ønsker at NHF skal ha yngre landslag, som fremtidig rekruttering til 
våre seniorlandslag. Dette har også sammenheng med statusen til Beach Håndball og 
yngre utøvere.  

Vedtak: Brit Lundegaard, Anne Nyork og Ann Kristin Olaussen korrigerer, etter 
innspillene på møte, endringene til instruks for de ulike ansvarsområdene, samt en 
instruks for styret/styremedlemmer. 

 
    

Vedtak: Til etterretning 
    

https://events.provisoevent.no/websites/c1aef6bd-6c05-4bdf-9dea-198ca051985c/index.html
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Regionstyret mener Region Sør skal være det nasjonale kompetansesenteret i sin 
helhet. Da med tanke på å være det ansvarlige ledd for all Beach aktivitet nasjonalt 
og norsk aktivitet internasjonalt. Regionstyret mener at NHF`s 50% stilling på Beach, 
som er stasjonert i Region Sør, bør styres fra Region Sør og rapportere til Daglig 
Leder og Regionstyret 

 
Sak 31/16-18 
Klubbhuset 
Alle klubber er informert og invitert til å være en del av Klubbhuset. Det jobbes nå 
med en strategi for å få med mange klubber i dette viktige satsningsområdet, hvor 
hovedmålet er å beholde flere 13-19-åringer lengre i idretten vår. 
Se mer om klubbhuset her: Klubbhuset 

 
Sak 32/16-18 
Anleggsatlas 
Anleggsatlaset er et nytt elektronisk verktøy med oversikt over kommuners 
hallflater, halleie, befolkning, m.m. Atlaset skal brukes aktivt av klubber og regioner 
for å synligjøre situasjonen ovenfor kommuner, når gjelder hallflater og halleie. 
  

 
Sak 33/16-18 
Eventuelt 
Styreleder Geir Floen skal, 23.-24.september 2016, delta på et anleggsseminar i regi av 
Buskerud Fylkeskommune og Buskerud Idrettskrets. 
Nestleder Gro Gulliksen organiserer en gratulasjonsgest ovenfor Larvik HK`s OL-
deltakere. 
Vestfoldklubben GØIF vant Fair Play-prisen i Landsturneringen. Gratulerer! 
 
Resterende møter for høsten 2016: 
Mandag 31.oktober 
Mandag 12.desember 

 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Til etterretning 
 
    

Vedtak: Til etterretning 
    

Vedtak: Tatt til etterretning. 
    

Vedtak: Tatt til etterretning. 
    

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/klubbhuset/
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