
        

 

 Protokoll Regionstyremøte 2016 - 2018  Side 1 
 

  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

 

Regionstyremøte Nr. 6/16-18 
Mandag 9.januar 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  

Bjørn Hagberg   Ansatte representant  

Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 

 

Forfall: 

Anne Nyork    Styremedlem 

 

Saksoversikt: 

53/16-18 Referater og rapporter 

54/16-18 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 

55/16-18 Håndballtinget 2017  

56/16-18 Klubbledermøte i forkant av Håndballtinget 

57/16-18 Klubbesøk  

58/16-18 Klubbhuset  

59/16-18 Beach Håndball 

60/16-18 Møte mellom Regionledere og NHF`s AU 

61/16-18 Møteplan  

62/16-18 Eventuelt  

 

Sak 53/16-18 

Referater og Rapporter. 

Protokoll til Regionstyremøte Nr.5 16-18   

FS-møte nr 17/15-17 avholdt 21.-22. oktober 2016 

 

Styreleder informerte fra ulike rapporter. 

Mai-Britt Kopperud har kontakt med NHF ang. ernæring og kosthold, samt blant 

annet Sunn Idrettshall.Geir Floen informerte om NHF økonomi for 3.kvartal. 

Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.5/16-18 ble vedtatt. 

 

https://www.handball.no/globalassets/region-sor/om-oss/organisasjon/regionsstyret/referater/protokoll-til-regionstyremote-nr-5-16-18.pdf
https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/om-oss/organisasjon/protokoller/forbundsstyret/forbundsstyret-2015-17/1517-protokoll-fs-017-saksnr-162-172.pdf
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Sak 54/16-18 

Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 

Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 

arbeidsoppgaver.  

Det er meldt på ca.20 nye lag til serien som har oppstart nå på nyåret. 

Daglig leder informerte noe rundt prosessen for ansettelse av ny leder i seksjon 

spill/trening. 

 

 

Sak 55/16-18 

Håndballtinget 2017 

Håndballtinget gjennomføres i Sandefjord 5.-7.mai 2017. Fristen for innmelding av 

saker fra klubbene var 31.desember 2016, 15.januar 2017 fra Regionen og 5.februar fra 

Forbundsstyret. Det er ikke meldt inn noen saker fra klubbene i NHF Region Sør. 

Brit Lundegaard, som er medlem i NHF`s valgkomite, informerte om komiteens 

fremdrift, planer og prosess.  

Det ble foretatt en gjennomgang av komiteer og forslag ble vurdert og meldt inn.  

 

Sak 56/16-18 

Klubbledermøte i forkant av Håndballtinget 

Klubbledermøte gjennomføres 28.mars (evt.27.mars) på Scandic Drammen. Her skal 

innmeldte ting saker gjennomgås og ting delegater skal oppnevnes. 

 

 

 

Sak 57/16-18 

Klubbesøk 

Flere klubber er tidligere fordelt til styremedlemmene for besøk i tingperioden. 

Administrasjonen fordeler nå alle regionens klubber til styremedlemmene. Noen 

Vedtak: Til etterretning. 

 

Vedtak: Til etterretning 

    

Vedtak: Til etterretning 
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klubber er besøkt og arbeidet intensiveres etter nyttår. Det er positive 

tilbakemeldinger fra de klubbene som er besøkt. 

 

Sak 58/16-18 

Klubbhuset 

Det ble foretatt en kort status på styremøte. 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 59/16-18 

Beach Håndball 

I Forbundsstyrets protokoll med sak 185/15-17, så gir Forbundsstyret NHF Region 

Sør anledning til å disponere, for egne midler, de internasjonale deltagerrettigheter 

NHF har for yngre beachlandslag i 2017. 

Dette ble diskutert på styremøte og konklusjonen ble som i vedtaket under. 

 

 

Sak 60/16-18 

Møte mellom Regionledere og NHF`s AU  

Styreleder informerte om et møte han er innkalt til, som er med de øvrige 

regionslederne og NHFs AU. Disse møtene holder en uformell profil, hvor saker blir 

diskutert, men naturligvis ikke konkludert. Det foreligger derfor ikke hverken 

protokoll eller vedtak fra møtene.  

Vedtak: Tatt til etterretning. 

    

Vedtak: Administrasjonen fordeler alle regionens klubber til styremedlemmene. 

Styremedlemmer avtaler besøk, sender avtaletidspunkter til DL og gjennomfører 

møter med klubbene. 

    

Vedtak: Til etterretning. 

    

Vedtak: Regionstyret besluttet at vi ikke kommer til å benytte oss av ovennevnte 

tilbud om å disponere, for egne midler, de internasjonale deltagerrettighetene NHF 

har for yngre beachlandslag i 2017. 

 

    

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/klubbhuset/
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Sak 61/16-18 

Møteplan 

27.februar 2017 

21.mars 2017 

25.april 2017 

 

Sak 52/16-18 

Eventuelt 

Erik Øie spilte inn at vi bør se på muligheten for å ha et landskampsarrangement i 

Region Sør. Administrasjonen sjekker ut dette.  

 

Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Til etterretning 

    

Vedtak: Møteplanen ble vedtatt. 

 

    


