
        
 

 Protokoll Regionstyremøte 2018 - 2020  Side 1 
 

  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 
 

Regionstyremøte Nr. 14/18-20 
Tirsdag 3.12.2019 på Idrettens Hus i Drammen 

 

Tilstede: 
Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Brit Lundegaard 
Bjørn Hagberg 
Petter Thoresen 
Jan Christen Danielsen 
Gun Finrud 
Mai-Britt Kopperud 
 
Forfall: 
 
 
 
Saksoversikt: 
129/18-20 Referater og rapporter 
130/18-20 Rapport fra administrasjonen 
131/18-20 Økonomi 
132/18-20 «Ut i klubb»  
133/18-20 Anleggsutvalg 
134/18-20 Arrangementsutvalg 
135/18-20 Euro 2020 
136/18-20 Regionstinget 2020  
137/18-20 Eventuelt 
 
 
 
Sak 129/18-20 
Referater og rapporter 
Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 13/18-20 
 

 

Vedtak: Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 13/18-20 ble godkjent. 
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Sak 130/18-20 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
 
Kort status fra administrasjonen. 
Administrasjonen ligger godt an med terminliste arbeidet. Ca.20 nye lag er påmeldt 
til 2.halvdel av sesongen 19/20. 
Det er foretatt nivåjusteringer i det nye oppsettet. 
 
Generelt noe nedgang i klassene 6-8år og noe oppgang i klassene 9-10år. Totalt sett er 
det noe oppgang i barnehåndballen. 
 
God frekvens og bra deltakerantall på både trener- og dommerkursene. 
 

 
 
Sak 131/18-20 
Økonomi 
Det er god kontroll på økonomien og prognosebudsjettet, som er et resultatmessig 
nullbudsjett. 

 
 
Sak 132/18-20 
«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 skal ha møter med 2-6 mindre klubber som har geografisk nærhet og ha 
møter med større enkeltklubber. Forslag med sammensetning av klubber ble 
presentert for styret. 
- 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? 
 
Styret godkjente forslaget om å ansette en klubbrådgiver i 100% fast stilling.  

Vedtak: Til etterretning  
 

 

Vedtak: Til etterretning  
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Sak 133/18-20 
Anlegg 
Det er utarbeidet en handlingsplan for anleggsarbeidet. Styret følger opp den i 
forhold til ansvarsfordelingen som ligger der. 

 
 
Sak 134/18-20 
Arrangementsutvalg 
Det jobbes godt med å få enda bedre arrangementer i Region Sør. Evalueringen, som 
ble sendt ut til deltakende klubber og lag, er sendt til styret og 
arrangementsutvalgsleder. Mye positive signaler. Arrangementsutvalget jobber 
videre med tilbakemeldingene som kom inn. 
 

 
 
Sak 135/18-20 
Euro 2020 
Styret og administrasjonen skal jobbe med regionens handlingsplaner for 2020-22 
under Euro 2020. Administrasjonens forslag til handlingsplaner sendes til styret 
20.desember, så tas det en grundig gjennomgang og diskusjon i Trondheim 12.-
15.januar 2020. 
 

 
 
 
 

Vedtak: Administrasjonen sender til styret, innen 20.desember, et forslag til 
handlingsplaner for kommende tingperiode. 
    

Vedtak: Styret var enige i det fremlagte forslaget til sammensetning av klubber til 
klubbmøtene. Administrasjonen ved Mats og Mai-Britt fra styret, utarbeider 
innholdet for møtene.  
Styret godkjente forslaget om å ansette en klubbrådgiver i 100% fast stilling. 
Stillingen utlyses i desember 2019.  
 
 
    

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

Vedtak: Til etterretning 
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Sak 136/18-20 
Regionstinget 2020 
Gjeldende frister: 
Tinget innkalles av styret med minst 3 måneders varsel, til de klubbene som har 
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres 
tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte Forslag som skal behandles på 
tinget må være sendt til styret senest 2 måneder før tinget. Fullstendig sakliste og 
andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 måned før 
tinget. Protokoll fra Regionstinget sendes ut senest to måneder etter avholdt ting. 
 

 
 
Sak 137/18-20 
Eventuelt 
 
Møtedatoer: 
12.-15.januar 2020 – Styremøte og arbeid med handlingsplan i Trondheim. 

 
Vedtak: Til etterretning 

 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Til etterretning 
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