
        
 

 Protokoll Regionstyremøte 2018 - 2020  Side 1 
 

  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 
 

Regionstyremøte Nr. 13/18-20 
Lørdag 9.11.2019 på Scandic Park Hotell Sandefjord 

 

Tilstede: 
Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Brit Lundegaard 
Bjørn Hagberg 
Petter Thoresen 
Jan Christen Danielsen 
Gun Finrud 
Mai-Britt Kopperud 
 
Forfall: 
 
 
 
Saksoversikt: 
121/18-20 Referater og rapporter 
122/18-20 Rapport fra administrasjonen 
123/18-20 Evaluere Temakonferansen 
124/18-20 «Ut i klubb» 
125/18-20 Strategi for videre arbeid med anlegg 
126/18-20 Retningslinjer for dommere 
127/18-20 Kommende FR-møte 
128/18-20 Eventuelt 
 
 
 
Sak 121/18-20 
Referater og rapporter 
Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 12/18-20 
 

 
 

Vedtak: Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 12/18-20 ble godkjent. 
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Sak 122/18-20 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
 
Kort status fra administrasjonen. 
 

 
 
Sak 123/18-20 
Evaluere Temakonferansen  

Årets Temakonferanse ble gjennomført på Scandic Park Sandefjord fra fredag 8. 
november til lørdag 9. november.  

Det vil bli sendt ut en elektronisk evalueringsundersøkelse til alle deltakerne. I 
undersøkelsen bør det komme spørsmål om temaene, formen med foredrag, 
gruppearbeid og cafemøter, synspunkter på hederskvelden, tidsrammen, etc. 
 
Innspill som kom på styremøte: 
- Gode forelesere. 
- Bra temaer og innhold. 
- God arena for å treffe andre engasjerte personer fra klubbleddet og regions leddet. 
- I innkallingen bør det komme frem at det er mer innhold ved oppstart kl.17-18 på 
fredagen. Det foregikk sponsortreff, det serveres mat og det «mingles». 
- Lørdagsmorgenen bør «kick-startes» med f.eks. aktivitet, sang, dans… 
- Hederskvelden bør ha en toastmaster og/eller moromann/-dame. 
- Styret gav gode tilbakemeldinger på engasjementet og utvekslingen fra 
gruppearbeidene ifm temaet klubbutvikling, samt cafebordene i etterkant, med sine 
ulike aktuelle temaer. 
- Årets innhold og program hadde tatt signalene som ble gitt etter Temakonferansen 
sist (2018), med blant annet mer tid til å lære av hverandre gjennom gruppearbeid og 
cafebord. 
- Neste gang bør det oppfordres til at klubber kan holde styremøter rett etter 
temakonferansen, med et godt hotellpakketilbud fra NHF RS. 
 
Sak 124/18-20 
«Ut i klubb» 
NHF Region Sør ønsker å være tettere på klubbene og bli bedre kjent med dem. Det 
er mye enklere å ha god kontakt når man er kjent med hverandre. 
Styret kom med ulike forslag: 
- Ha møter med sammen med 2-6 mindre klubber som har geografisk nærhet og ha 
møter med større enkeltklubber. 

Vedtak: Til etterretning  
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- Det bør være noen faste presentasjoner og innhold, samt god tid til å lære 
hverandre å kjenne, lære av hverandre, utveksle erfaringer, dele gode tiltak, etc. 
- Administrasjonen innkaller til klubbmøter og fasiliterer. Styret følger opp 
innkallingene. 
- Agendaen på møtene skal baseres på dialog. Hva kan vi bistå med? 
 
DL ser på mulighetene for å frigjøre ressurser til mer arbeid ut i klubb. 
 

 
 
Sak 125/18-20 
Anlegg 
Det er utarbeidet en handlingsplan for anleggsarbeidet. Styret følger opp den i 

forhold til ansvarsfordelingen som ligger der. 
 
Sak 126/18-20 
Retningslinjer for dommere 
Styret ønsker en klar strategi dersom dommere ikke overholder NHFs 
verdigrunnlag. Det skal i første instans gis en skriftlig advarsel til dommerens klubb 
og til dommeren. Ved gjentakende verdibrudd etter det, kan dommeren fratas retten 
til å dømme kamper. 
 

 
Sak 127/18-20 
Kommende FR-møte 
Det er innkalt til Forbundsrådsmøte 15.-16.november 2019 på Gardermoen. De 
inviterte er regionstyreledere, forbundsstyret, generalsekretariatet og daglige ledere i 
regionene. 
Styret gikk gjennom sakspapirene. 
 

Vedtak: Regionstyrets nestleder Per Inge Bjerkseter vikarierer for styreleder på 
Forbundsrådsmøte. 
    

Vedtak: Administrasjonen setter opp møteplan for klubbmøtene. DL ser på 
muligheten for å frigjøre ressurser for å kommer mer ut i klubb. 
 
    

Vedtak: Styret følger opp handlingsplanen som er laget for anleggsarbeidet og 
følger opp ansvarsområdene som er fordelt. 
 
    

Vedtak: Dersom dommere ikke overholder NHFs verdigrunnlag, skal det gis 
skriftlig advarsel til dommerens klubb og til dommeren. Ved gjentakende 
verdibrudd etter det, kan dommeren fratas retten til å dømme kamper videre. 
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Sak 128/18-20 
Eventuelt 
- Region Sør må være proaktive når gjelder de forestående 
kommunesammenslåingene. Styret ønsker møte med de pårørende klubbene. 
 
- Økonomi: 
Regnskap for 3.kvartal 2019 ble sendt ut i forkant av styremøte.  
 
Møtedatoer: 
3.desember 2019 – Styremøte i Drammen 
12.-15.januar 2020 – Styremøte og arbeid med handlingsplan i Trondheim. 

 
Vedtak: Regnskapet for 3.kvartal 2019 ble vedtatt godkjent. 

 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 
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