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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 
Regionstyremøte Nr. 18/16-18 

Mandag 09.04.2018 på Idrettens Hus i Drammen 

Tilstede: 
Geir Floen    Leder     
Gro Gulliksen   Nestleder 
Per Inge Bjerkseter     Styremedlem 
Erik Øie    Styremedlem 
Brit Lundegaard   Styremedlem  
Gun Finrud    Styremedlem 
Anne Nyork    Styremedlem 
Bjørn Hagberg   Ansatte representant  
Ole Kristian Strøm   Daglig leder 
 
Forfall: 
     
 
Saksoversikt: 
171/16-18 Referater og rapporter 
172/16-18 Rapport fra administrasjonen 
173/16-18 Handlingsplan 
174/16-18 Økonomi 
175/16-18 Regionstinget 2018 
176/16-18 Anlegg 
177/16-18 Klubbhuset 
178/16-18  Klubbesøk 
179/16-18 Beachhåndball 
180/16-18 Idrettskretstingene  
181/16-18 Eventuelt 
 
 
Sak 171/16-18 
Referater og rapporter 
Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 17/16-18 
Styret rapporterte om ulike premieutdelinger og blomsteroverrekkelser. 
AU, med støtte i styret, informerte om at finalene i Region Sør Cup skal sendes på 
handballtv.com. 
 

Vedtak: Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 17/16-18 vedtatt. 
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Sak 172/16-18 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder orienterte om fremdriften og søkermassen vedrørende utlysningen av 3 
nye stillinger, inkl. 50% NHF Beach.  Målet er å få disse besatt i løpet av april måned.  
Dette vil da harmonere godt med varslet avgang i administrasjonen. 
Administrasjonen klarer å holde årshjulet i gang.   
Serieinvitasjonen for ses. 18/19, med dens tilbud, er offentliggjort. 
Administrasjonen gjennomfører en ringerunde til klubber og lag som ikke har meldt 
seg på til Beachserien. 
 

 
Sak 173/16-18 
Handlingsplan 
Styret hadde noen innspill og forslag til utformingen og presentasjonen av 
handlingsplanen. Administrasjonen ferdigstiller handlingsplanen, som offentligjøres 
med tingdokumentene senest 25.april 2018. 

 
 
Sak 174/16-18 
Økonomi 

- Budsjett 2018-19-20  
Oppdatert forslag ble sendt til styret i forkant av styremøte. Styret ønsker å 
legge frem et underskudds budsjett fremfor å legge på ulike klubbavgifter 
(serie-/kursavgifter etc.)  Dette med bakgrunn i en meget solid egenkapital.  
Man kan da lettere forsvare økte klubbavgifter for 2019-2020.   
Styret ønsker at administrasjonen ser på dommerkvoteordningen, slik at 
inntektene på dette området reduseres i langtidsbudsjettet. 
Styret ønsker ikke at det økes i påmeldingsavgiften for mini- og aktivitetslag. 

 

Vedtak: Til etterretning 

 

Vedtak:  
Påmeldingsavgiften til mini- og aktivitetsturneringer økes ikke og holdes dermed 
på dagens nivå i langtidsbudsjettet 2018-2020. 
Dommerkvotene skal gradvis reduseres i langtidsbudsjettet 2018-2020.  
Budsjettet ferdigstilles og vedtas etter at justeringer vedrørende dommerkvote og 
påmeldingsavgift for mini- og aktivitetslag er gjort. 

Vedtak: Til etterretning 
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Sak 175/16-18 
Regionstinget 2018 

- Dirigent: Kristin Haftorn Johansen har takket ja til å bli valgt inn som dirigent 
på tinget. 

- Tingboka blir publisert 25.april. 
- Regionstyret jobber med å få på plass ny valgkomite. 
- Styremedlemmer oppfordres til å kontakte klubber for at de skal delta på 

tinget. 
- Sakene som har blitt meldt inn til tinget ble diskutert hvorvidt det er tingsak 

eller sak til diskusjon. Erik Øie ser på innkomne saker og forfatter en 
innledning. 

 

 
 
Sak 176/16-18 
Anlegg 
Styret har vært i kontakt med en del av kommunene. Dette er kommuner som er 
prioritert ut fra deres tilstand vedrørende halldekning og halleie. Møteavtaler med 
kommunene, klubbene og idrettsråd avtales i inneværende periode. 
Alle møteavtaler meldes til styret og daglig leder, slik at vi får koordinert dette.  
Regionstyret ønsker å opprette en ressursgruppe på anlegg. 
 

 
 
Sak 177/16-18 
Klubbhuset 
20 klubbananlyser er gjennomført – gjenstår 3-4 ift. målsettingen for sesongen. 
Avventer videre fremdrift til nye styrer i klubbene er etablert. 
Siste sentrale rapport er sendt til styret. 

 
Sak 178/16-18 
Klubbesøk 
Klubbmøter og klubbkontakt er gjennomført. Forøvrig er det årsmøtetider og det er 
hensiktsmessig å vente til nye styrer er etablert. 
Vedtak: Til etterretning. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Vedtak: Erik Øie ser på innkomne forslag til tingsaker og forfatter en innledning 
på disse. 
 
    

Vedtak: Tatt til etterretning. 
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Sak 179/16-18 
Beachhåndball 
Beachseriens administrative oppgaver er godt ivaretatt.  
Planlegging og avtaler gjøres i forbindelse med Beach NM som arrangeres i 
Sandefjord 15.-17.juni 2018. 
 

 
 
Sak 180/16-18 
Idrettskretstingene 
Regionstyret er representert på alle idrettskretsingene. 
 
Vedtak: Til etterretning. 

 
 
Sak 181/16-18 
Eventuelt 
Ingen saker 

 
Vedtak:  
 

 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtak: Til etterretning. 
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