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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 
 

Regionstyremøte Nr. 11/18-20 
Tirsdag 17.09.2019 på Idrettens Hus i Drammen 

Tilstede: 
Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Brit Lundegaard 
Bjørn Hagberg 
Mai-Britt Kopperud 
Petter Thoresen 
 
Forfall: 
Jan Christen Danielsen 
Gun Finrud 
 
 
Saksoversikt: 
102/18-20 Referater og rapporter 
103/18-20 Rapport fra administrasjonen 
104/18-20 Regnskap/budsjett 
105/18-20 Utvalg  
106/18-20 Temakonferansen 2019  
107/18-20 Klubbhuset   
108/18-20 Dommerkvoter/-fordeling/-kostnadsfordeling 
109/18-20 Årshjul for styret 
110/18-20 Klubbesøk 
111/18-20 Eventuelt 
 
 
Sak 102/18-20 
Referater og rapporter 
Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 10/18-20 
FS 02 Saksnr 007-024 avholdt 15.-18.08.2019 
 

 
 
 

Vedtak: Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 10/18-20 ble godkjent. 
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Sak 103/18-20 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
 
Barnehåndball:  
Trenermøter for 6-10 år og 11-12 år gjennomføres i inneværende periode. Gode 
møter, men en stor nedgang av påmeldte til de yngste møtene etter at vi gikk bort i 
fra at det skulle være obligatorisk.  
Første turnering: Like mange lag som i fjor. Nedgang i minituneringene oppgang i 
aktivitetsturneringene  
  
Spillerutvikling:  
Kontroll på trenere for sesongen. Nytt av året Kick off for SPU 13, hvor 
trenere/lagledere må møte. Administrasjonen ser på ulike tiltak for å kunne 
informere klubber og trener ift belastning/fysisk trening.  
Barne- og ungdomstrenerseminar: pt 75 påmeldte. (12.09.19) 
 
Skoleturneringer:  
Invitasjon sendt ut. Haller og arrangører er booket. Utsatt frist til 15.sep. Noen 
klasser er fulle, her lager vi venteliste. Purrer skoler for å fylle opp. 
  
Dommerarbeid: 
Det er stor aktivitet på både utdanningssiden og utviklingssiden, skjer mye positivt.  
 
Trenerkurs: 
Bra aktivitet på utdanningssiden. Mange igjennom Trener 1.  
 
Klubb/rekruttering: 
Det er utarbeidet en plan med prioriteringer for rekrutteringsarbeid. Målet er flere 
lag i barnehåndballen.  

 
Sak 104/18-20 
Regnskap/budsjett 
Halvårsregnskapet for 2019 ble gjennomgått og godkjent. 
Prognoseregnskapet for 2019 viser at vi har redusert det tidligere vedtatte 
minusbudsjettet til et nullregnskap. Hovedgrunnene til dette er mer inntekter på en 
god utdanningsaktivitet på dommer- og trenersiden, arrangementsoverskudd og 
lisenstilskudd.  
 

Vedtak: Til etterretning  
 

 

Vedtak: Halvårsregnskapet for 2019 ble godkjent. 
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Sak 105/18-20 
Utvalg 
Anlegg: 
Per Inge Bjerkseter har laget et forslag til tiltak innen anlegg, hvor det kommer frem 
en oversikt over statusen på halldekningen i regionen, samt nåværende 
halleiesituasjon. Utifra denne statusen er det satt opp forslag til tiltak. Styret jobbet 
med å prioritere tiltakene og fordele tilhørende ansvarspersoner. 
Styremedlemmene oppfordres til å sjekke opp og melde inn evt planer om haller i sitt 
område. 
- Per Inge Bjerkseter og DL avtaler møte med Drammens Idrettsråd ang 
hallsituasjonen i Drammen og Nedre Eiker. 
- Petter Thoresen har dialog med Larvik og Sandefjord hva gjelder halleie. 
- Gro Gulliksen og Gun Finrud sjekker med Tinn Kommune ang evt planer om ny 
hall på Rjukan. 
- Alexander i adm. sjekker ang halleie i Røyken kommune når de snart skal inn i 
Asker kommune, hvor de har gratis halleie for barn og unge i dag. 
Administrasjonen jobber i disse dager med å få utbredt den nye spillformen 
«kortbanehåndball». I denne sammenhengen har vi vært tydelige ovenfor halleiere 
og arrangører angående sikring av mål. Administrasjonen verifiserer dette med 
halleiere og tydeligjør hvem som har de ulike ansvarsområdene for at dette blir fulgt 
opp før kamper blir spilt. 
 
Styret ønsker et møte med Vestfold/Telemark Idrettskrets for en oppfølging av deres 
spørreundersøkelse vedrørende anleggsituasjonen.  
 
Arrangementsutvalget: 
Utvalget, som har som hovedmål å forbedre regionens arrangementer, har møte 
24.september. 
 

 
Sak 106/18-20 
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. 

DL informerte om antall påmeldte pt. Styret kontakter sine tildelte klubber og 
oppfordre dem til å melde seg på. 

Vedtak: Styret sjekker opp og melder inn evt planer om haller i sitt område. 
Gro Gulliksen kontakter Vestfold/Telemark Idrettskrets for et møte vedrørende 
spørreundersøkelse de har gjennomført om anleggssituasjonen. 
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Påmeldingsfristen er 25.oktober. 

 
 
Sak 107/18-20 
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/veiledere, osv. 

- Det er et forestående nasjonalt møte hvor det ovennevnte utarbeides. 
 

 
 
Sak 108/18-20 
Dommerkvoter/-fordeling/-kostnadsfordeling 
Administrasjonen har påbegynt et forslag ang. dommerkvoter/-fordeling/-
kostnadsfordeling, basert på nåværende vedtak og ordninger, samt den pågående 
harmoniseringsprosessen som skal gjøre hele håndball Norge likere. 
Forslaget tas opp til diskusjon på arbeidsseminaret i januar 2020.  
 

 
 
Sak 109/18-20 
Årshjul for styret 
Adm. ser på muligheten for å bruke Microsoft-programmet Teams til en 
kommunikasjonskanal for styret. Programmet gir muligheter for å ha «levende» 
dokumenter og direkte kommunikasjon. Planen er at styrets årsjul skal ligge der, 
sammen med administrasjonens aktivitetskalender, den regionale GTP (General 
Terminplan), innkallinger, protokoller, handlingsplaner, osv. 

 

 

Vedtak: Administrasjonen sender ut et forslag til plan til styret. 

Vedtak: Styrer kontakter sine tildelte klubber og oppfordrer dem til å melde seg 
på. 
 
    

Vedtak: Administrasjonen fremmer et forslag innen 15.desember 2019, hvor det så 
tas opp til diskusjon på arbeidsseminaret i januar 2020. 
 
    

Vedtak: Administrasjonen arbeider videre med å ta i bruk Teams som en 
kommunikasjonsapplikasjon for og med styret. 



 Protokoll Regionstyremøte 2018 - 2020  Side 5 
 

Sak 110/18-20 
Klubbesøk 
Styret ønsker å komme nærmere klubbene. Styret kontakter klubber for en uformell 
prat. Jan Christen Danielsen har laget et forslag til en ny fordeling av klubber til 
styremedlemmene. Forslaget ble noe justert, og den endelige fordelingen blir sendt 
ut til styret i etterkant av styremøte. 
 

 
 
Sak 111/18-20 
Eventuelt 
- Styret fordeler vår representasjon på Idrettskretsenes kretsing. 
 
Møtedatoer: 
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 sender endelig klubbfordeling til styret. 
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