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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 5/16-18 

Mandag 12.desember 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 
Anne Nyork    Styremedlem 
Bjørn Hagberg   Ansatte representant  
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
 
Forfall: 
Brit Lundegaard   Styremedlem  
 
Saksoversikt: 
44/16-18 Referater og rapporter 
45/16-18 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
46/16-18 Temakonferansen 2016  
47/16-18 Klubbesøk 
48/16-18 Klubbhuset 
49/16-18 Håndballtinget 2017 
50/16-18 Dommerarbeid 
51/16-18 Møteplan  
52/16-18 Eventuelt  
 
Sak 44/16-18 
Referater og Rapporter. 
Protokoll til Regionstyremøte Nr.3 16-18   
AU-møte nr 09/15-17 avholdt 25. november 2016 
 
Styreleder informerte fra ulike rapporter. 
Styret informerte fra 13-årsdagene de har vært på. Veldig positive arrangement, med 
mange og dyktige yngre dommere.  
Gro Gulliksen har vært på et bra dialogmøte med Vestfold Idrettskrets. 

https://www.handball.no/globalassets/region-sor/om-oss/organisasjon/regionsstyret/referater/protokoll-til-regionstyremote-nr-4-16-18.pdf
https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/om-oss/organisasjon/protokoller/arbeidsutvalget/arbeidsutvalget-2015-17/1517-protokoll-au-009-saksnr-173-176.pdf


 Protokoll Regionstyremøte 2016 - 2018  Side 2 
 

May-Britt Kopperud og Per Inge Bjerkseter har vært på dialogkonferansen til 
Buskerud Idrettskrets og rapporterte derfra.  

 

Sak 45/16-18 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver.  
Daglig Leder informerte noe fra møte i den administrative nasjonale ledergruppen. 
Det er meldt på ca.20 nye lag til serien som har oppstart på nyåret. 
Daglig leder informerte noe rundt prosessen for ansettelse av ny leder i seksjon 
spill/trening. 
Noe info angående nye Drammenshallen. 
 

 
Sak 46/16-18 
Temakonferansen 2016 
Temakonferansen ble arrangert 18.-19.november på Scandic Park Hotell i Sandefjord. 
85 personer deltok, noe som er en hyggelig oppgang fra fjorårets konferanse. Styret 
mente det var en bra balanse i programmet, bla. annet med inndeling av grupper, 
gode rammer og aktuelle temaer. 
Vi bør vurdere til neste konferanse å sette noe tid til grupperinger innenfor 
interesseområder. Dette kan være «cafebord» med tema som; dommerkontakter, 
arrangement, sportslig, frivillighet, økonomi, etc. Det bør da kartlegges noe i forkant, 
ift ønskede fokusområder, for deretter å ha påmeldingsmulighet for de ønskede 
områdene på invitasjonen. 

 
Sak 47/16-18 
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. 

Vedtak: Til etterretning. 
 

Vedtak: Til etterretning 
 
 

 

Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.4/16-18 ble vedtatt. 
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Noen klubber er besøkt og arbeidet intensiveres etter nyttår. Det er positive 
tilbakemeldinger fra de klubbene som er besøkt. 

 
Sak 48/16-18 
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. 
Noen 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 

 
Sak 49/16-18 
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. 
Informasjon vedrørende tinget har gått ut til klubbene tidligere og det sendes ut en 
påminnelse i uke 50. 
Regionstyret vurderer evt kandidater til Forbundsstyret og tingvalgte komiteer. 
 

 
Sak 50/16-18 
Dommerarbeid 
Styret og administrasjonen jobber videre med dette området som er beskrevet i 
handlingsplanen, samt utarbeider et forslag angående dommermedarbeidere. 
For øvrig kan meldes om svært mange deltakere på dommerutdanningskurs og 
dommerutviklingskurs. 
  

Vedtak: Tatt til etterretning. 
    

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

    

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

Vedtak: Til etterretning 
    

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/klubbhuset/
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Sak 51/16-18 
Møteplan 
9.januar 2017 

 
Sak 52/16-18 
Eventuelt 
Ingen saker 

 

Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Til etterretning 
    

Vedtak: Neste styremøte er 9.januar 2017 
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