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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

Regionstyremøte Nr. 13/16-18 
Mandag 16.oktober 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: 

122/16-18 Referater og rapporter 

123/16-18 Rapport fra administrasjonen 

124/16-18 Anlegg/Digitalt anleggsatlas  

125/16-18 Temakonferansen 2017 

126/16-18 Klubbhuset  

127/16-18 Klubbesøk 

128/16-18 Regionstinget 2018 

129/16-18  Beachhåndball 

130/16-18 Forbundsrådsmøte 25.nov 2017 

131/16-18 Eventuelt 

 

 

Sak 122/16-18 

Referater og Rapporter. 

Protokoll til Regionstyremøte Nr.12 16-18 

 

 

 

Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.12/16-18 ble vedtatt. 
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Sak 123/16-18 

Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 

Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 

arbeidsoppgaver. 

 

 

 

Sak 124/16-18 

Anlegg/Digitalt anleggsatlas 

Håndballtinget vedtok en satsning på å påvirke til forbedring av anleggssituasjonen i 

Norge, samt jobbe for gratis halleie. Et konsept og konkret plan er utarbeidet, hvor 

NHF og regionene skal samarbeide med idrettsråd, kommuner, klubber, med flere, 

om å belyse anleggssituasjonen og behovet for flere håndballflater og gratis halleie 

ved bruk av vårt nyutviklede anleggsatlas. Dette blir et forholdsvis omfattende 

arbeid fra høsten 2017, hvor styremedlemmer blir sentrale aktører. I forkant av 

møtene med kommunene, skal det gjøres et grundig forarbeid for å kvalitetssjekke 

den allerede innsamlede data.  

Den nasjonale lanseringen av anleggsatlaset og anleggssituasjonen var 24.oktober 

2017. Etter dette skal regionene informere om den regionale anleggssituasjonen, blant 

annet på Temakonferansen i nov. 2017. DL presenterte planene for styret og gikk 

gjennom den foreliggende presentasjonsformen som skal brukes i møter med 

kommuner. 

 

 

 

Sak 125/16-18 

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 interesseområder som 

anlegg, sport, dommer, elektronisk kamprapport, klubbhuset, etc. 

Invitasjonen ligger ute på våre nettsider. Styremedlemmene er oppfordret til å 

kontakte klubber for å få flest mulig deltakere. 

 

 

 

 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

 

Vedtak: Til etterretning 

 

Vedtak: Til etterretning 
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Sak 126/16-18 

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 127/16-18 

Klubbesøk 

Oppdatert oversikt over styremedlemmenes klubbfordeling ligger ute i 

styreportalen. Nye klubbesøk avtales. 

Styret ønsker en ny presentasjon som kan brukes på klubbesøkene.  

Malene som ligger på handball.no under klubbhuset bør det informeres om. 

 

 

Sak 128/16-18 

Regionstinget 2018 

Regionstinget gjennomføres i Drammen 25.-26.mai 2018. 

Vi forholder oss til vedtatte tidsplan i forhold til publisering av innkalling, 

innsendingsfrister for ting forslag, påmelding, valgkomiteens arbeid, etc.   

 

 

Sak 129/16-18 

Beachhåndball 

Kort oppdatering etter evaluering av den nasjonale 50%-stillingen som Region Sør 

har administrert. Engasjementet går ut 1.november. Videreføring av denne stillingen 

er ikke bestemt p.t. 

 

 

Sak 130/16-18 

Forbundsrådsmøte 25.nov 2017 

Regionstyret har ingen supplerende saker å melde inn utover de hovedområdene 

som NHF har formidlet. Styret velger å avvente innspill før den endelige agendaen, 

med sin utfyllende dokumenter, foreligger. Agendaen sendes ut i forkant av neste 

styremøte og behandles da. 

Vedtak: Til etterretning. 

 

    

Vedtak: Til etterretning. 

 

    

Vedtak: Til etterretning. 

 

    

Vedtak: Til etterretning. 

 

    

Vedtak: Til etterretning. 
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Sak 131/16-18 

Eventuelt 

Datoer/aktivitet fremover: 

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 


