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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

Regionstyremøte Nr. 3/18-20 
Tirsdag 16.10.2018 på Idrettens Hus i Drammen 

Tilstede: 

Gro Gulliksen 

Per Inge Bjerkseter 

Mai-Britt Kopperud 

Jan Christen Danielsen 

Kåre Hoel 

Brit Lundegaard 

Petter Thoresen 

Alexander Christiansen – stedfortreder for ansatte representanten (Bjørn Hagberg) 

 

Forfall: 

Bjørn Hagberg     

Gun Finrud 

 

Saksoversikt: 

27/18-20 Referater og rapporter 

28/18-20 Rapport fra administrasjonen 

29/18-20 Temakonferansen 2018 

30/18-20 Anlegg  

31/18-20 Klubbhuset   

32/18-20 Klubbesøk  

33/18-20 Utvalg  

34/18-20 Eventuelt 

 

Sak 27/18-20 

Referater og rapporter 

Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 2/18-20 

Noen innspill til Strategiarbeidet, som også skal behandles på Tjøme 27.oktober, før 

Region Sør sender våre innspill til NHF sentralt: 

- Hvordan få frem flere kvinner i ulike verv/roller i Norsk håndball? 

- Enkle maler for hvordan bygge og drifte en idrettshall 

- Få frem enda mer konkrete og målbare nøkkeltall (KPI`er) på de områdene det er 

mulig. 

- Prosjektet «Alle med» må være med i vår strategi. 

- Det ønskes mer inn angående frivillighetsarbeidet. 

- Klubbutvikling/Klubbhuset – fortsatt fokus. 

- Bedre informasjonsflyt i alle ledd. 
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- Sentralisere fellestjenester. 

Styret, sammen med FS-medlem Tonje S. Jelstad, gikk gjennom innkallingen til 

Forbundsrådsmøte 20.10.2018: 

Tonje informerte godt om moderniseringsprosessen som pågår i Norsk idrett og i 

denne sammenheng informerte om de ulike variantene av fremtidig organisering. 

Regionstyret skal diskutere dette 27.oktober og utarbeide innspill til denne 

prosessen, for så å sende inn til sentralleddet innen fristen.    

 

 

Sak 28/18-20 

Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 

Daglig leder orienterte om lagspåmeldingen og siste sesongers utvikling når gjelder 

antall lag. Vi øker noe i antall lag fra J/G11 år og oppover, men mister ca. 50 % av 

jentelagene fra J11-J16. Dette er bekymringsfullt, så det ønskes fokus på området 

fremover. Guttesiden har også frafall av lag, men det er mer stabilt enn jentesiden. 

Når det gjelder lagsutviklingen i Barnehåndballen, så ser vi en nedgang på ca.40 lag 

pr. sesong de to siste sesonger siden toppsesongen 16/17. Administrasjonen er i gang 

med å kartlegge de ulike grunnene til dette, samt skaffe til veie en oversikt over 

antall håndballaktive barn i klubbene. 

DL informerte om lisensutviklingen, som viser at vi er på god vei til å oppnå 

rekordåret fra sist sesong. 

Det jobbes godt på dommersiden, med mange kurs for å oppnå ønske om å få flere 

utdannet på Dommer 1, Dommer 2 og oppover. Dommerutviklingsgrupper er 

opprettet og etablert på de fleste nivåer og de siste planlagte gruppene etableres i 

disse dager. Det utdannes også mange dommerutviklere på nivå 1 og 2. 

For øvrig gjennomføres tiltakene og aktivitetene i handlingsplanen på en 

tilfredsstillende måte. 

 

 

Sak 29/18-20 

Temakonferansen 2018 

Temakonferansen blir arrangert på Scandic Tjøme Hotell 26.-27.oktober 2018. Styret 

og DL tok en kort gjennomgang av invitasjonen, programmet, foredragsholdere og 

planen for gjennomføring. Det ble gitt en oversikt over hvilke klubber som er 

påmeldt.  

81 personer fra 34 klubber er påmeldt så langt. Styret kontakter sine tildelte klubber 

en siste gang, for å få med eventuelle etternølere.   

Vedtak: Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 2/18-20 ble godkjent. 

 

Vedtak: Til etterretning 

 

Vedtak: Til etterretning 
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Sak 30/18-20 

Anlegg 

Styret har vært i kontakt med en del av kommunene. Dette er kommuner som er 

prioritert ut fra deres tilstand vedrørende halldekning og halleie. Møteavtaler med 

kommunene, klubbene og idrettsråd avtales videre. Nestleder Per Inge Bjerkseter 

presenterte en prioritering over kommuner som det må jobbes med. Deretter ble 

kommuner fordelt på styret, hvor oppgaven er å kontakte idrettsråd/klubber for å 

verifisere våre opplysninger ang antall flater, evt. planer og leiepris, før et møte 

berammes med kommunen. 

Alle møteavtaler meldes til styret og daglig leder, slik at vi får koordinert dette.  

Regionstyret ønsker å opprette et Anleggsutvalg. Utvalget foreslås bestående av to 

medlemmer fra Regionstyret, tre medlemmer fra klubbene og en fra 

administrasjonen. 

Styret ønsker å invitere til et Anleggsseminar. 

Gjennomførte møter med kommunene er rapportert inn til NHF sentralt etter avtale.  

Styret vil innhente opplysninger som skal gi en god oversikt over anlegg som er 

tiltenkte/planlagte, vedtatt eller under bygging. 

Anlegg er naturligvis et av temaene på Temakonferansen i slutten av oktober 2018. 

 

Sak 31/18-20 

Klubbhuset 

Siste tilsendte rapport ble informert om. Vi ligger noe etter i forhold til målsettingen 

om antall gjennomførte analyser og tiltak, men hovedmålet i prosjektet, som er å øke 

antall lisensierte spillere fra 13-19 år med 10%, har vi oppnådd en sesong før 

prosjektperioden går ut (2015-2019). 

Vi må øke antall analyser og tiltak i klubber. 

Siste sentrale rapport er sendt til styret. 

 

 

Sak 32/18-20 

Klubbesøk 

Styremedlemmer har hatt enkelte møter med sine tildelte klubber. Det ønskes en 

forenklet presentasjons fil (PP) til bruk på klubbmøtene. Styremedlemmene melder 

inn til Anine i administrasjonen når avtaler med klubber skal bookes. Dermed 

unngår vi kolliderende aktivitet med samme klubb, etc. 

Saker, innspill og annet som bør følges opp av administrasjonen etter klubbmøtene, 

meldes inn til Anine. 

Vedtak: Til etterretning. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Vedtak: Anleggsutvalg opprettes i Region Sør. 
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Sak 33/18-20 

Utvalg 

Regionstyret har valgt å opprette to utvalg: 

Arrangementsutvalg og Anleggsutvalg. 

Forslag til instrukser og oppgaver for utvalgene ble godt mottatt. 

Det er en stor enighet og et ønske fra både administrasjonen og styret om disse 

utvalgene. 

Styremøte kom med flere forslag på personer som kan være aktuelle til å være med i 

utvalgene. 

 

 

Sak 34/18-20 

Eventuelt 

Ingen saker 

 

Vedtak:  

 

 

Referent: Ole Kristian Strøm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: Det opprettes et Arrangementsutvalg og et Anleggsutvalg. 

 

    


