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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 4/16-18 

Mandag 31.oktober 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: 
34/16-18 Referater og rapporter 
35/16-18 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
36/16-18 Temakonferansen 2016  
37/16-18 Styrearbeid, -instruks og ansvarsområder  
38/16-18 Klubbesøk 
39/16-18 Klubbhuset 
40/16-18 Dommerarbeid 
41/16-18 Håndballtinget 2017 
42/16-18 Beach Håndball 
43/16-18 Eventuelt  
 
Sak 34/16-18 
Referater og Rapporter. 
Protokoll til Regionstyremøte Nr.3 16-18   
AU-møte nr 08/15-17 avholdt 19. august 2016 
 
Styreleder informerte fra ulike rapporter. 
Styremedlem Gun Finrud rapporterte fra åpningen av Nomehallen. 
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 

file://idrettsforbundet.no/lagring/NHFRSN/Fellesfiler%20RSN/2016%20-%202017/55%20Sakslister%20M%C3%B8tereferater/56A%20Regionstyret/56A%202%20Referater/Protokoll%20til%20Regionstyrem%C3%B8te%20Nr%203%2016-18.pdf
https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/om-oss/organisasjon/protokoller/arbeidsutvalget/arbeidsutvalget-2015-17/1517-protokoll-au-008-saksnr-156-161.pdf
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styremedlemmer. Tilbakemeldingene er gode fra alle parter. Dette er nyttige møter. 
Administrasjonen har sendt ut en felles oppsummering fra møtene, hvor det bl.a. gis 
svar på spørsmål som skulle sjekkes opp etter møtene. 
 

 

Sak 35/16-18 
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 36/16-18 
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 Daglig leder sender ut deltakerliste til 
styret. 

Vedtak: Til etterretning. 
 

Vedtak: Til etterretning 
 
 

 

Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.3/16-18 ble vedtatt. 
 

https://events.provisoevent.no/websites/c1aef6bd-6c05-4bdf-9dea-198ca051985c/index.html
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Sak 37/16-18 

Styrearbeid, -instruks og ansvarsområder  
Regionstyret har en god prosess ift dette. Forslaget til instruks for styret ble diskutert 
og korrigert.  
Styremedlem Ann Kristin Olaussen sender ut et ferdig oppsett til styret. 
Administrasjonen og styret er i gang med innledende møter på de aktuelle 
arbeidsområdene. 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.  

  

Sak 38/16-18 
Klubbesøk 
Styremedlemmene skal besøke 4-8 klubber i tingperioden og enkelte 
styremedlemmer har allerede vært i møter med klubber. Styret har fordelt klubber 
etter innspill og forslag fra administrasjonen, samt styremedlemmers egne ønsker.  

 
 
 
Sak 39/16-18 
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. 
6 klubber har gjennomført klubbanalyse. Det er behov for flere veiledere til 
klubbesøk i «Klubbhuset», da med tanke på ulike prosesser og klubbutvikling. 
Det skal settes opp trenermentorkurs i Skien og Drammen på nyåret. Et forslag er å 
legge dette i forbindelse med en topphåndballkamp. 
Se mer om klubbhuset her: Klubbhuset 

 
 

Vedtak: Til etterretning 

 
    

Vedtak: Tatt til etterretning. 
    

Vedtak: Styremedlemmer avtaler besøk, sender avtaletidspunkter til Ann Kristin 
og gjennomfører møter med klubbene. 
    

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/klubbhuset/
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Sak 40/16-18 
Dommerarbeid 
Styret og administrasjonen jobber videre med dette området som er beskrevet i 
handlingsplanen, samt utarbeider et forslag angående dommermedarbeidere. 
  

 
Sak 41/16-18 
Håndballtinget 2017 
Håndballtinget gjennomføres i Sandefjord 5.-7.mai 2017. Fristen for innmelding av 
saker er 31.desember 2016 for klubbene, 15.januar 2017 for Regionen og 5.februar for 
Forbundsstyret. 
Regionstyremedlem og medlem av valgkomiteen i NHF, Brit Lundegaard, 
informerte om arbeidet som gjøres av valgkomiteen og prosessen frem mot 
Håndballtinget. 

 
 
Sak 42/16-18 
Beach Håndball  
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 43/16-18 
Eventuelt 
Regionstyret vedtok å gi europacuptilskudd pålydende 40.000,- til henholdsvis 
Glassverket IF og Larvik HK. 
Styremedlem Erik Øie meldte seg inhabil i saken. 
Resterende møter for høsten 2016: 
Mandag 12.desember 

Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Til etterretning 
    

Vedtak: Styre og administrasjonen utarbeider et forslag vedrørende konseptet; 
dommermedarbeidere. 
    

Vedtak: Styreleder og Daglig Leder formidler dette videre til NHF 
 
    

Vedtak: Til etterretning 
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