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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 
Regionstyremøte Nr. 10/18-20 

Tirsdag 13.08.2019 på Idrettens Hus i Drammen 

Tilstede: 
Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Brit Lundegaard 
Bjørn Hagberg 
Jan Christen Danielsen 
Mai-Britt Kopperud 
Gun Finrud 
 
Forfall: 
Petter Thoresen 
 
Saksoversikt: 
88/18-20 Referater og rapporter 
89/18-20 Rapport fra administrasjonen 
90/18-20 Regnskap/budsjett  
91/18-20 Årshjul for styret  
92/18-20 Anlegg  
93/18-20 Arrangement 
94/18-20 Temakonferansen 2019 
95/18-20 NHFs strategiplan anno 2019 
96/18-20 Spørreundersøkelse ang idrettens anleggsplan for Vestfold og Telemark 
97/18-19 Dommerkvoter/-fordeling/-kostnadsfordeling 
98/18-20 Klubbhuset 
99/18-20 Klubbesøk 
100/18-20 Regionstinget 2020 
101/18-20 Eventuelt 
 
Sak 88/18-20 
Referater og rapporter 
Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 9/18-20 
 

 
 
 

Vedtak: Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 9/18-20 ble godkjent. 
 



 Protokoll Regionstyremøte 2018 - 2020  Side 2 
 

Sak 89/18-20 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Publiseringen av serieoppsettet har i det hele blitt godt mottatt. Det er noen 
justeringer etter trukne lag og en del omberamminger i den frie 
omberammingsperioden, men ikke noe utenom det normale. 
 
Flere styremedlemmer har vært på ulike arrangementer og delt ut premier på 
beachsluttspillene og NM Beach, samt observert flere klubbturneringer.  
 
Kort fra administrasjonen: 
Barnehåndball:  
Invitasjon og informasjon er sendt ut. Arrangørmøter ble avholdt før sommeren.  
Trenermøter for 6-10 åringer blir gjennomført i aug/sep. 
Nytt av sesongen er at vi også skal gjennomføre trenermøter for 11-12 åringer.  
 
Skoleturneringer:  
Invitasjon er sendt ut. Haller og arrangører er booket. 
https://www.handball.no/regioner/region-sor/kampaktivitet/andre-
tilbud/skolehandball/  
 
Dommerarbeid: 
Bjørn Hagberg fortalte om dommer kick-off, dommerkontaktmøter og 
dommermøter. 
 
Trenerkurs: 
Kurskatalog sendes ut i uke 33. Trener 2 løp er satt for sesongen. 
 
Klubb/rekruttering: 
Det utarbeides en ny plan med prioriteringer for rekrutteringsarbeidet. Målet er flere 
lag i barnehåndballen.  
 

 
 
Sak 90/18-20 
Regnskap/budsjett 
1.kvartalsregnskap for 2019 ble gjennomgått. 
Revidert budsjett for 2019 ble gjennomgått. 

Vedtak: Til etterretning  
 

 

Vedtak: 1.kvartalsregnskap for 2019 ble godkjent. 
Revidert budsjett for 2019 ble godkjent. 
    

https://www.handball.no/regioner/region-sor/kampaktivitet/andre-tilbud/skolehandball/
https://www.handball.no/regioner/region-sor/kampaktivitet/andre-tilbud/skolehandball/
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Sak 91/18-20 
Årshjul for styret 
Styret får tilsendt administrasjonens aktivitetsoversikt og den regionale GTP 
(Genaral Terminplan) og lager et årshjul som gjelder for styret. 

 

 
Sak 92/18-20 
Anlegg 
Anleggsutvalget skal gjøre avtaler med klubber og ressurspersoner som nylig har 
vært gjennom, eller er i, en byggeprosess. Dette for å lære enda mer av gode 
prosesser, som kan videreføres til fremtidige anleggsutbyggere. 
Anleggsutvalget er et kompetanseutvalg som kan bistå anleggsutbyggere, mens 
styret har ansvaret for å ha møter med kommuner, idrettsråd og andre offentlige 
instanser. 
Per Inge Bjerkseter prioriterer aktuelle kommuner som styret ønsker møter med, 
angående halleie og halldekning. 
Administrasjonen har sendt ut en spørreundersøkelse til halleiere for å få en oversikt 
over blant annet planlagte og vedtatte nye anlegg. 

 
Sak 93/18-20 
Arrangement 
Arrangementsutvalget hadde sitt konstituerende møte den 28.mai 2019  
Arr.utvalget består av: 
Fra styret : Mai-Britt Kopperud 
Fra klubbene: Kurt helge Størseth- Konnerud, Heidi Margareth Johansen- Runar, 
Lilliana Garstad Jensen-Ål og Brita Sangholt-Reistad 
Fra administrasjonen: Nina Kjos Nilsen 
 
Mandat til utvalget:  
Region Sør ønsker ett arrangementsutvalg som primært skal være med på å løfte 
regionale arrangement slik at vi fremstår som attraktive og profesjonelle arrangører 
Hensikten med utvalget er å veilede, bistå og sette rammer for arrangement i regi av 
Region Sør 
 
Hovedfokuset til gruppen er:  
13 års dagen 
Sluttspillhelg 13-14-15 og eventuelt 16. åringer  
3.divisjon fellesrunde 

Vedtak: Per Inge Bjerkseter prioriterer fremtidige kommunebesøk. 

Vedtak: Styret lager et årshjul. 



 Protokoll Regionstyremøte 2018 - 2020  Side 4 
 

Finaler i Region Sør Cup 
Beachhåndballarrangementer 
 
Hva kan vi sammen gjøre for å løfte disse arrangementene, gjøre de attraktive, og 
hva kan vi forvente av klubbene som arrangerer disse turneringene 
Hvordan arrangeres disse i dag?  
 
Arr.uvalget ønsker å lage kartlegge de arrangementene klubben gjennomfører på vår 
vegne i dag og videre lage en mal for hvordan vi tenker dette løst for fremtiden. 
Region Øst har i dag en god beskrivelse av arrangement ute under praktisk info, vi 
ønsker oss noe tilsvarende. 
 
Innspill til å løfte arrangement fra gruppa var blant annet: 
Premiering til alle spillere under 13 årsdagen 
Premiering til alle plasseringer under regionscupene 
Samle alle 3.divisjonslagene på egnet sted, med egnet mulighet til faglig påfyll, fun 
camp mm 
Kjøre supersøndager der dette kan løfte håndballen lokalt 
Lage egen folder ifht sunn idrettshall hvor denne forenkles slik at selv små 
kiosker/utsalgssteder kan se verdien av dette, alternativer til allergier, mengde osv 
Benytte Håndball TV der dette er naturlig 
Hvordan ta vare på dommere der de er lenge i hall 
Kjøre kurs/ foredrag under temakonferansen for de som er ansvarlige for 
arrangement i klubbene 
Kjøre informasjonsmøte/ mini arrangement med klubber lokalt med fokus på 
arrangement, cuper mm 
 
Arr.utvalget skal ikke stå ansvarlig for arrangement, men være behjelpelige og ved 
behov veilede klubber som ønsker dette. 
 
Neste møte er satt til 20.08.19 
 

 
Sak 94/18-20 
Temakonferansen 2019 

Vi inviterer igjen til Temakonferanse. Årets konferanse holdes på Scandic Park 
Sandefjord fra fredag 8. november til lørdag 9. november. Konferansen er gratis for 2 
personer fra hver klubb. 

Styret jobbet med tidsplanen og oppdaterte programmet. 

Vedtak: Til etterretning. 
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Under Håndballtinget i mai ble president Kåre Geir Lio tildelt prisen som årets 
begeistrer i håndball-Norge. Fredag 8. november kommer han til Temakonferansen i 
Sandefjord. 

Hilde Daae Johannessen, fra Askøy HK og Region Vest ble tildelt prisen som årets 
klubbutvikler.  Lørdag 9. november gjester hun oss på Temakonferansen. Hilde vil 
ha fokus på klubbutvikling og rekruttering igjennom foredrag og gruppearbeid. 
Hilde er veldig engasjerende og inspirerende, samt har stor kompetanse innenfor 
temaet.  

Det er satt av god tid til cafemøter og dialog klubbene imellom. 
 
Under middagen fredag den 8.november skal det deles ut ulike priser og 
hedersbemerkninger. Styret nedsatte en komite som skal forberede dette. Komiteen 
består av Styreleder Gro Gulliksen, styremedlem Mai Britt Kopperud og Mats 
Kristoffersen fra administrasjonen.  
 

 
Sak 95/18-20 
NHFs Strategiplan anno 2019 
Styret gikk gjennom strategidokumentet og registrerte at tidligere innmeldte forslag 
til endringer, samt vedtatte korrigeringer på Håndballtinget 2019, var kommet med. 
 

 
Sak 96/18-20 
Spørreundersøkelse ang idrettens anleggsplan for Vestfold og Telemark 
Styret ble enige om våre prioriteringer og ønsker til idrettens anleggsplan. Per Inge 
Bjerkseter besvarer spørreundersøkelsen. 
 

 
Sak 97/18-20 
Dommerkvoter/-fordeling/-kostnadsfordeling 
Administrasjonen lager et forslag til styret ang. dommerkvoter/-fordeling/-
kostnadsfordeling, basert på nåværende vedtak og ordninger, samt den pågående 
harmoniseringsprosessen som skal gjøre hele håndball Norge likere.  
 
 

Vedtak: Til etterretning. 
 
    

Vedtak: Styret hadde ingen innvendinger mot Strategiplanen anno 2019. 
 
    

Vedtak: Per Inge Bjerkseter besvarer spørreundersøkelsen. 
 
    

Vedtak: Til etterretning 
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Sak 98/18-20 
Klubbhuset: 

- Administrasjonen er godt i gang med å implementere Klubbhuset i den 
daglige driften, med blant annet fordeling av oppgaver og ansvarsområder, 
dannelse av team på de ulike områdene, utarbeide målsettinger, utdanne flere 
instruktører, osv. 

- Det er også nasjonale møter hvor det ovennevnte utarbeides. 
 

 
Sak 99/18-20 
Klubbesøk 
Styret ønsker å komme nærmere klubbene. Styret kontakter klubber for en uformell 
prat. Jan Christen Danielsen lager et forslag til en ny fordeling av klubber til 
styremedlemmene. 
 

 
Sak 100/18-20 
Regionstinget 2020 
Regionstinget 2020 avholdes 8.-9.mai 2019 på Scandic Park Hotell i Sandefjord.  
 
Sak 101/18-20 
Eventuelt 
Møtedatoer: 
17.september 2019 – Styremøte i Drammen 
22.oktober 2019 – Styremøte i Drammen 
8.-10.november 2019 – Temakonferanse med påfølgende styremøte 
3.desember 2019 – Styremøte i Drammen 
12.-15.januar 2020 – Styremøte og arbeid med handlingsplan i Trondheim. 

 
Vedtak: Til etterretning 

 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Administrasjonen legger frem et forslag til plan, med målsettinger, på neste 
styremøte. 

Vedtak: Jan C. Danielsen lager et forslag til fordeling av klubber til 
styremedlemmene. 
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