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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 
 

 
Regionstyremøte Nr. 7/16-18 

Mandag 27.februar 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: 
63/16-18 Referater og rapporter 
64/16-18 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
65/16-18 Håndballtinget 2017  
66/16-18 Klubbesøk 
67/16-18 Dommerarbeid  
68/16-18 Klubbhuset  
69/16-18 Beach Håndball 
70/16-18 Forbundsrådsmøte 3.mars 2017 
71/16-18 Forslag til revidert budsjett  
72/16-18 Eventuelt  
 
Sak 63/16-18 
Referater og Rapporter. 
Protokoll til Regionstyremøte Nr.6 16-18   
 
Styremedlemmer informerte fra ulike klubbmøter, anleggsbefaringer, tilstelninger 
med blomsteroverrekkelser, dialogmøter arrangert av Idrettskretsene og sportslig 
ledermøter. 
Geir Floen informerte fra et møte med de øvrige regionledere og generalsekretariatet.  

Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.6/16-18 ble vedtatt. 
 

https://www.handball.no/globalassets/region-sor/om-oss/organisasjon/regionsstyret/referater/protokoll-til-regionstyremote-nr.6-16-18.pdf
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Sak 64/16-18 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver.  
Daglig Leder informerte om prosessen og møtevirksomheten som pågår, angående 
idrettens strategi og ønsker, for Marienlyst området og ny storhall. 
Daglig leder informerte noe fra et anleggsmøte med øvrige regioner og sentralleddet. 
Viktig fremover er å bruke anleggsatlaset aktivt ut mot klubber og kommuner, for å 
belyse behovet for flere hallflater i enkelte områder. 
Daglig leder ønsket fullmakt vedrørende utgifter ifm utbedring kontorlokaler. 
 

 
Sak 65/16-18 
Håndballtinget 2017 
Håndballtinget gjennomføres i Sandefjord 5.-7.mai 2017. Regionstyret diskuterte 
sakene som er meldt inn til tinget. 
Brit Lundegaard, som er medlem i NHF`s valgkomite, informerte om komiteens 
fremdrift, planer og prosess.  
Styreleder melder inn styrets forslag til medlemmer av ulike komiteer. 
Administrasjonen innkaller til Klubbledermøte tirsdag 28.mars kl.1800-2100 i 
Drammen. På møte skal ting-saker gjennomgås og diskuteres, samt delegater til 
tinget skal velges. 

 
Sak 66/16-18 
Klubbesøk 
Flere klubber er tidligere fordelt til styremedlemmene for besøk i tingperioden. 
Denne fordelingen blir nå revidert. Styreleder samarbeider med administrasjonen for 
de siste justeringer. Noen klubber er besøkt og arbeidet intensiveres. Det er positive 
tilbakemeldinger fra de klubbene som er besøkt. 

 

Vedtak: Daglig leder ble gitt fullmakt til å vurdere og iverksette oppussing av 
eksisterende lokaler, etter foreliggende tilbud og rammer. 
 

Vedtak: Styreleder og administrasjonen reviderer fordelingen av klubber som 
styret skal besøke. 

    

Vedtak: Administrasjonen innkaller til Klubbledermøte tirsdag 28.mars kl.1800-
2100 i Drammen. 
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Sak 67/16-18 
Dommerarbeid 
Oppnevnt utvalg arbeider videre med de vedtatte planene på området, med bl.a. å se 
på arbeidsinstruks, innhold og fremdrift. 

 
 
Sak 68/16-18 
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 er satt opp trenermentorkurs i Skien og Drammen.  
Se mer om klubbhuset her: Klubbhuset 

 
Sak 69/16-18 
Beach Håndball 
Det er invitert til NM i Sandefjord, som arrangeres 23.-25.juni, med Runar som 
teknisk arrangør. 
Serieinvitasjonen er klar og blir publisert i disse dager. 
Det er satt opp innføringskurs for trenere, samt dommerkurs for dommere. 
 

 
Sak 70/16-18 
Forbundsrådsmøte 3.mars 2017 
Styreleder og Daglig Leder er innkalt til forbundsrådsmøte i Oslo 3.mars. Agendaen 
til møte er i all hovedsak Håndballtingsaker. Regionstyrets holdninger og 
standpunkt til de ulike sakene ble diskutert i sak 35 over. 

 
 

Vedtak: Tatt til etterretning. 
    

Vedtak: Til etterretning. 
    

Vedtak: Til etterretning 
 
    

Vedtak: Tatt til etterretning 

    

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/klubbhuset/
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Sak 71/16-18 
Forslag til revidert budsjett 
Styret gikk gjennom administrasjonens forslag til revidert budsjett for 2017, som var tilsendt i 
forkant av møte. Budsjettet og endelig regnskap for 2016 blir sendt ut i forkant av neste 
styremøte for godkjenning.  
 

 
Sak 72/16-18 
Eventuelt 
Neste styremøte, tirsdag 21.mars, har en møteramme fra kl.1700-2000, med «noe å 
bite i» fra kl.1650. 

 

Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Til etterretning 
    

Vedtak: Tatt til etterretning 
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