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Regionstyremøte Nr. 12/16-18 

Mandag 11.september 2017 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 
Bjørn Hagberg   Ansatte representant  
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
 
Forfall: 
 
 
Saksoversikt: 
114/16-18 Referater og rapporter 
115/16-18 Rapport fra administrasjonen 
116/16-18 Handlingsplan 2016-2018  
117/16-18 Anlegg/Digitalt anleggsatlas  
118/16-18 Klubbhuset  
119/16-18 Temakonferansen 2017 
120/16-18 Klubbesøk 
121/16-18 Eventuelt 
 
 
 
 
Sak 114/16-18 
Referater og Rapporter. 
Protokoll til Regionstyremøte Nr.11 16-18 

 
 
 

Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.11/16-18 ble vedtatt. 
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Sak 115/16-18 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver. 
De tre dommermedarbeiderne, som er engasjert i deltidsstillinger, er godt i gang 
etter sin oppstart 1.september. Hovedarbeidsområdene deres er å hjelpe klubbene 
med dommerarbeidet, herunder å øke dommerrekrutteringen, ha bedre oppfølging, 
motivere for utdanning og utvikling. 
Lokalene til NHF Region Sør er pusset grundig opp og administrasjonen er tilbake i 
fine lokaler. DL informerte noe om prosessen og videre fremdrift. De nyoppussede 
lokalene gir bedre inneklima, mindre støy, bedre arbeidsforhold, etc. 
 

 
 
Sak 116/16-18 
Handlingsplanen 2016-2018 
Administrasjonen har hatt en god gjennomgang av handlingsplanen. Planen brukes 
naturligvis i det daglige, slik at vi får gjennomført, invitert til og tilbudt vedtatte 
tiltak i handlingsplanen. Dette opp mot planens målsettinger. 
Styret fikk en oversikt som viser nåværende status for gjeldende periode. 
 

 
 
Sak 117/16-18 
Anlegg/Digitalt anleggsatlas 
Håndballtinget vedtok en satsning på å påvirke til forbedring av anleggssituasjonen i 
Norge. Et konsept og konkret plan blir utarbeidet, hvor NHF og regionene skal 
samarbeide med idrettsråd, kommuner, klubber, med flere, om å belyse 
anleggssituasjonen og behovet for flere håndballflater ved bruk av vårt nyutviklede 
anleggsatlas. Dette blir et forholdsvis omfattende arbeid fra høsten 2017, hvor 
styremedlemmer blir sentrale aktører. 
Den nasjonale lanseringen av anleggsatlaset og anleggssituasjonen er 24.oktober 
2017. Etter dette skal regionene informere om den regionale anleggssituasjonen. DL 
presenterte planene for styret og gikk gjennom den foreliggende 
presentasjonsformen som skal brukes i møter med kommuner. 
 

Vedtak: Tatt til etterretning. 
 

Vedtak: Tatt til etterretning 
 

Vedtak: Til etterretning 
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Sak 118/16-18 
Klubbhuset 
Kort info vedrørende status og planer i Klubbhuset. Administrasjonen fortsetter med 
planlagt aktivitet, samt utarbeider videre planer som det informeres om på neste 
styremøte. 

 
Sak 119/16-18 
Temakonferansen 2017 
Temakonferansen skal gjennomføres i Sandefjord 3.-4.november 2017. Hovedtemaer 
blir anlegg, Klubbhuset, guttehåndball og relevant info fra Region Sør. Det vil også 
bli prioritert god tid til gruppearbeid/-samtaler delt inn i interesseområde. 
Invitasjonen ligger ute på våre nettsider. Styremedlemmene er oppfordret til å 
kontakte klubber for å få flest mulig deltakere. 
 

 
Sak 120/16-18 
Klubbesøk 
Oppdatert oversikt over styremedlemmenes klubbfordeling ligger ute i 
styreportalen. Nye klubbesøk avtales. 
 

 
Sak 121/16-18 
Eventuelt 
Datoer/aktivitet fremover: 
16.10 kl.1700-2000 - Styremøte 
3.-4.11 - Temakonferansen  
20.11 kl.1700-2000 - Styremøte  
25.11 – Forbundsrådsmøte 
4.12 kl.1700-2000 – Styremøte 
 

 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Til etterretning 

Vedtak: Til etterretning 

 

Vedtak: Til etterretning. 
 
    

Vedtak: Til etterretning. 
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