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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 
Regionstyremøte Nr. 8/16-18 

Tirsdag 21.mars 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 
Ole Kristian Strøm   Daglig Leder 
 
Forfall: 
Bjørn Hagberg   Ansatte representant  
 
Saksoversikt: 
73/16-18 Referater og rapporter 
74/16-18 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
75/16-18 Økonomi  
76/16-18 Anlegg/hallsituasjonen 
77/16-18 Klubbesøk 
78/16-18 Beach Håndball 
79/16-18 Håndballtinget 2017 
80/16-18 Klubbledermøte 28.mars  
81/16-18 Eventuelt  
 
Sak 73/16-18 
Referater og Rapporter. 
Protokoll til Regionstyremøte Nr.7 16-18   
 
Styremedlemmer informerte fra ulike klubbmøter, Region Sør cupfinaler, 
premieutdelinger og HU-avslutning. 
Geir Floen informerte fra Forbundsrådsmøte 3.mars 2017, samt et anleggsmøte 
2.mars 2017 med Drammen Idrettsråd, Drammen HK og Glassverket, hvor styreleder 
og daglig leder deltok. 

Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.7/16-18 ble vedtatt. 
 

https://www.handball.no/globalassets/region-sor/om-oss/organisasjon/regionsstyret/referater/protokoll-til-regionstyremote-nr.7-16-18.pdf
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Sak 74/16-18 
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 om at vi har oppnådd målet i «Klubbhuset» for 16/17-
sesongen, ved å ha 5% flere spillere i alderen 13-19 år sett opp mot 15/16-ses. 
Styret ønsker å dele ut premier etter endt seriespill, så administrasjonen sender ut en 
oversikt over klubbenes ønsker for overrekkelser. 

 
Sak 75/16-18 
Økonomi 
Regnskapet og balansen, med dens noter, for 2016 ble gjennomgått.  
Regnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig overskudd på kr 118 986,- etter finans, 
som blir tilført egenkapitalen.  
Administrasjonen la frem forslag til revidert budsjett for 2017. Budsjettet går i minus, 
med bakgrunn i de tiltakene som skal gjennomføres, etter de vedtatte budsjetter for 
tingperioden.  
Forslag til styrets årsberetning for 2016 ble gjennomgått. 

 
Sak 76/16-18 
Anlegg/hallsituasjonen 
Daglig leder gjennomgikk et forslag fra Region Nord, som beskriver en god strategi 
og plan som skal synliggjøre behovet for flere hallflater i ulike kommuner, samt få i 
gang byggeprosesser. I denne sammenheng skal vi benytte vårt nye digitale 
anlaggsatlas for å belyse anleggssituasjonen ovenfor kommuner. Dette i tett 
samarbeid med klubber og idrettsråd, blant andre. Det jobbes videre administrativt 
med denne saken, før endelig forslag foreligger. 
Sak 77/16-18 
Klubbesøk 

Vedtak: Til etterretning. 
 

Vedtak:  
Regnskapet for 2016 ble vedtatt.  
Balansen for 2016 ble vedtatt og underskrevet av styret og Daglig leder. 
Revidert budsjett for 2017 ble vedtatt. 
Styrets årsberetning for 2016 ble vedtatt og underskrevet av styret og Daglig 
leder. 

 

Vedtak: Til etterretning. 
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Flere klubber er tidligere fordelt til styremedlemmene for besøk i tingperioden. 
Denne fordelingen har blitt 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. 

 
Sak 78/16-18 
Beach Håndball 
Det er invitert til NM i Sandefjord, som arrangeres 23.-25.juni, med Runar som 
teknisk arrangør. Daglig leder informerte ang anlegget og arrangementet. 
Serieinvitasjonen er klar og blir publisert i disse dager. 
Det er satt opp innføringskurs for trenere og dommerkurs for dommere. 
 

 
Sak 79/16-18 
Håndballtinget 2017 
Håndballtinget gjennomføres i Sandefjord 5.-7.mai 2017. Regionstyret diskuterte 
sakene som er meldt inn til tinget og forberedte og fordelte saker til klubbledermøte.. 
Administrasjonen har innkalt 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 80/16-18 
Klubbledermøte 28.mars 
Det er invitert til klubbledermøte i Drammen 28.mars. Hovedsaken er 
Håndballtinget 2017. Sakene skal gjennomgås og diskuteres, for å få innspill og ulike 
syn fra klubbene på innmeldte saker. 
Region Sør er tildelt 17 delegater til Håndballtinget, disse skal velges ut på 
klubbledermøte. 
Det er noe få påmeldte, så styremedlemmene tar en kontakt med klubbene. 

 
Sak 81/16-18 
Eventuelt 

Vedtak: Tatt til etterretning. 
    

Vedtak: Til etterretning 

    

Vedtak: Til etterretning. 
    

Vedtak: Til etterretning 
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Neste styremøte, tirsdag 25.april, har en møteramme fra kl.1700-2000, med «noe å 
bite i» fra kl.1650. 

 

Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Til etterretning 
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