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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 
Regionstyremøte Nr. 9/16-18 

Tirsdag 21.mars 2017 på Holtan Ungdomsskole i Horten 

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: 
82/16-18 Referater og rapporter 
83/16-18 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
84/16-18 Klubbesøk 
85/16-18 Beach Håndball 
86/16-18 Håndballtinget 2017 
87/16-18 Kontorfasiliteter 
88/16-18 Klubber med gjeld til Region Sør  
89/16-18 Eventuelt  
 
Sak 82/16-18 
Referater og Rapporter. 
Protokoll til Regionstyremøte Nr.8 16-18   
 
Styremedlemmer informerte fra ulike klubbmøter. Gro refererte fra et HU-seminar, 
som var veldig bra. Ressursgruppa hadde laget og gjennomførte et godt seminar. 
Erik rapporterte om Lerøy sluttspillet, som ble et godt gjennomført arrangement i 
Drammenshallen.  
Per Inge informerte om prosessen ifm regionstingets vedtak om å ansette 
dommermedarbeidere. 
 

Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.8/16-18 ble vedtatt. 
 

https://www.handball.no/globalassets/region-sor/om-oss/organisasjon/regionsstyret/referater/protokoll-til-regionstyremote-nr.8-16-18.pdf
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Sak 83/16-18 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og 
arbeidsoppgaver.  
 
 

 
 
Sak 84/16-18 
Klubbesøk 
Styremedlemmer informerte fra sine klubbesøk i perioden siden sist styremøte. 
Temaer/saker/ønsker som kommer opp på klubbesøkene meldes inn til Anine i 
administrasjonen. 

 
Sak 85/16-18 
Beachhåndball 
Daglig leder informerte om status ifm Beachserien, planlagte og gjennomførte kurs, 
samt NM, som arrangeres i Sandefjord 23.-25.juni 2017. 
 

 
Sak 86/16-18 
Håndballtinget 
Håndballtinget gjennomføres i Sandefjord 5.-7.mai 2017. Regionstyret diskuterte 
sakene som er meldt inn til tinget, med utgangspunkt i tilbakemeldinger og signaler 
som kom frem på klubbledermøte 28.mars.  

 

 
Sak 87/16-18 
Kontorfasiliteter 
Som en konsekvens av de ansattes tilbakemeldinger, på bl.a. den årlige 
klimaundersøkelsen, har administrasjonen innhentet tilbud på oppussing av 

Vedtak: Til etterretning. 
 

Vedtak: Til etterretning 

 

Vedtak: Til etterretning. 
 

Vedtak: Til etterretning. 
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kontorlokalene på Idrettens Hus på Marienlyst stadion. Dårlig luft, støy og 
plassering er ikke godt nok. Tilbudet ble fremlagt for styret, som ikke hadde noen 
innvendinger. 
 

 
Sak 88/16-18 
Klubber med gjeld til Region Sør 

Region Sør registrerer at utestående fordringer til klubbleddet både enkeltvis og 
samlet er for høy, noe som blant annet medfører økt risiko for regionens egen 
økonomi. Vel så alvorlig er at klubber med gjeld til regionen på mange måter drifter 
for fellesskapets midler, noe som igjen går utover øvrige klubber. 
Dette er ikke en situasjon som er særegen for vår region, men noe som går igjen i alle 
regioner og i NHF sentralt.  All erfaring viser i tillegg at klubbens betalingsevne 
(vilje) står i forhold til fordringens størrelse og «alder».  Etter administrasjonens syn 
må det derfor være et uttalt mål at fordringene skal holdes på et minimum hva angår 
tid og størrelse.  (Noe som for øvrig er i samsvar med revisors råd.) 
 
NHFs lov § 24 (3) e og f fastsetter rammene for klubbenes økonomiske forpliktelser, 
og konsekvensen av ikke å overholde disse.  Administrasjonen ber om de samme 
fullmakter, som FS har gitt til GS, til å effektuere de konsekvenser som er angitt i 
nevnte paragraf. 
 

 
 
Sak 89/16-18 
Eventuelt 
Neste styremøte, tirsdag 20.juni, har en møteramme fra kl.1700-2000, med «noe å bite 
i» fra kl.1650. 

 

Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Til etterretning 
    

Vedtak: Regionstyret støtter administrasjonens planer om oppussing etter 
innhentet tilbud. 
 
    

Vedtak: Regionsstyret gir administrasjonen fullmakt til å følge opp 
fordringsmassen i samsvar med de muligheter som er gitt i NHFs Lov § 24 (3) e og 
f, herunder f.eks. ikke godkjenning av påmeldinger, stryking av lag far aktivitet, 
etc.  Dette uten særvedtak fra Regionsstyret i den enkelte sak. 
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