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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 
Regionstyremøte Nr. 4/18-20 

Tirsdag 20.11.2018 på Idrettens Hus i Drammen 

Tilstede: 
Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Kåre Hoel 
Brit Lundegaard 
Petter Thoresen 
Bjørn Hagberg 
 
Forfall: 
Jan Christen Danielsen 
Mai-Britt Kopperud 
 
Saksoversikt: 
35/18-20 Referater og rapporter 
36/18-20 Rapport fra administrasjonen 
37/18-20 Økonomi 
38/18-20 Temakonferansen 2018 
39/18-20 Anlegg  
40/18-20 Klubbhuset   
41/18-20 Klubbesøk  
42/18-20 Utvalg 
43/18-20 Eventuelt 
 
Sak 35/18-20 
Referater og rapporter 
Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 3/18-20 
Protokoll fra FS nr.11/17-19 
Protokoll fra Forbundsrådet 04/17-19 
Styret gikk gjennom agendaen på innkallingen til Ledermøte på Gardermoen 
23.november. Innspill vil løftes på Ledermøtet. DL forbereder en presentasjon til 
Ledermøte ang Jenteløftet, som RS har meldt inn som et ønsket satsningsområde i 
strategiplanen. Styret kom med gode innspill til innhold i denne presentasjonen. 
Brit Lundegaard informerte styret om arbeidet som blir gjort i valgkomiteen i NHF. 
 

 

Vedtak: Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 3/18-20 ble godkjent. 
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Sak 36/18-20 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
- Daglig leder orienterte om at vi ser på mulighetene for å frigi/omorganisere noen 
ressurser for å komme enda nærmere klubbene våre. 
- Region Sør har en nedgang i antall lag i barnehåndballen. DL har saken oppe i 
Nasjonal Ledergruppe, for å se om trenden gjelder flere regioner. Regionalt jobbes 
det nå med å kartlegge den reelle aktiviteten i klubb, altså om klubbene har aktivitet 
for barn i de aktuelle aldersgruppene, men som ikke har deltatt på turneringer enda. 
Når vi så får denne oversikten, settes det i gang ulike tiltak for å rekruttere og 
beholde spillere og lag, i samarbeid med klubb. 
- 24 nye lag (frist 15.november) er påmeldt til seriespill etter nyttår. 
- Ca. 500 lag har deltatt i skoleturneringer denne høsten. 
- Informasjon om trenerkurs på nyåret er publisert og viser allerede nå en bra 
interesse. 
- Det blir oppstart av Temasamlinger fra januar 2019.  
- DL har informert de ansatte om varslingsrutinene vi har i NHF. 
 

 
 
Sak 37/18-20 
Økonomi 
Styret hadde gjennomgang av regnskapet for 3.kvartal og et oppdatert 
prognosebudsjett for 2018. 

 
 
Sak 38/18-20 
Temakonferansen 
Temakonferansen ble arrangert på Scandic Tjøme Hotell 26.-27.oktober 2018.  
81 personer fra 34 klubber deltok.  
Styret er veldig godt fornøyd med gjennomføringen av konferansen. Bra innhold og 
gode saksfremleggere. Det var også en fin variasjon mellom forelesning og 
gruppearbeid. I evalueringen, som har kommet fra deltakerne i ettertid, kommer det 
frem at det ønskes noe mer tid til «spørretime», samt enda mer kommunikasjon 
mellom deltakerne på tvers av klubbene. Evalueringsvarene var svært positive og 
gav oss gode ønsker og tips til planleggingen/gjennomføringen av neste konferanse.   
   

 

Vedtak: Til etterretning 

 

Vedtak: Til etterretning 

 

Vedtak: Regnskapet for 3.kvartal ble godkjent. 
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Sak 39/18-20 
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 har 
tidligere presentert en prioritering over kommuner som det må jobbes med. 
Kommuner ble da 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 innen 10.desember 2018. 
Regionstyret er i ferd med å opprette et Anleggsutvalg. Utvalget skal bestå av to 
medlemmer fra Regionstyret, tre medlemmer fra klubbene og en fra 
administrasjonen. Fra Regionstyret er Per Inge Bjerkseter og Petter Thoresen med i 
utvalget, samt Alexander Christiansen fra administrasjonen. Aktuelle medlemmer fra 
klubbene kontaktes. 
Anleggsutvalget ønsker å invitere til et Anleggsseminar i 2019. 
 

 
Sak 40/18-20 
Klubbhuset 
I møtet ble det framlagt hvordan styringsgruppen i Klubbhuset ser for seg at 
Klubbhuset skal erstattes etter Håndballtinget i 2019, herunder hvilke elementer av 
Klubbhuset de ser for seg skal gå over i ordinær drift.  
Styringsgruppen i Klubbhuset mener det er avgjørende å ha dedikerte ressurser i 
hver region, som er dedikert til arbeidet og som deltar i det som utgjør det nasjonale 
Klubbhusteamet. Styringsgruppen mener videre at regionene bør strekke seg 
mot å ha minimum tilsvarende en 100 % stilling dedikert til arbeidet. Regioner, 
som i det daglige jobber aktivt ut mot klubb, oppnår langt større gjennomslag. 
Forbundsrådet sa seg enig i dette i siste møte. Styringsgruppen anbefaler at man 
vedtar noen felles mål og definerer KPIer i forkant av hver sesong som setter 
retning for arbeidet som skal gjøres (mer mot det kvalitative). Klubbhuset som 
arbeidsmetode og verktøy vil være en viktig bidragsyter for å oppnå det som 
anses som de viktigste utviklingsområdene for våre klubber. Styringsgruppen 
mener at målene framover skal vedtas i Nasjonal Ledergruppe, herunder økonomi til 
prosjekter og andre tiltak som menes nødvendig.  
Styringsgruppen anbefaler at det bør inngås avtale på prosjektledelse fra 1. mai 
2019. 
Det bør drøftes hvorvidt Klubbhuset, som fagområde framover, fortsatt skal 

Vedtak: Møteavtaler med kommunene meldes inn til styret og daglig leder innen 
10.desember 2018.  
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handle om 13-19 åringene eller alle lisensierte spillere. Nasjonal Ledergruppe ser det 
som viktig at vi må strukturere oss på nytt, alternativt rigge arbeidsstokken og 
tilgjengelige frivillige ressurser, for å nå målet om en fast klubbkontakt til alle. I så 
måte kan eksempelvis instruktører læres opp til nye moduler. 

 
Sak 41/18-20 
Klubbesøk 
Styremedlemmer har hatt enkelte møter med sine tildelte klubber og flere er avtalt. 
Det ønskes en forenklet presentasjons fil (PP) til bruk på klubbmøtene og Daglig 
Leder utarbeider denne. 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. 
 

 
 
Sak 42/18-20 
Utvalg 
Regionstyret har valgt å opprette to utvalg: 
Arrangementsutvalg og Anleggsutvalg. 
Anleggsutvalget er beskrevet i Sak 39/18-20 over. 
Arrangementsutvalget utsettes til neste styremøte. 
 

 
Sak 43/18-20 
Eventuelt 
Daglig Leder ser på ulike muligheter for seminar i forbindelse med EM i Norge i 
2020. 

 
Vedtak: Til etterretning 

 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

 
 

Vedtak: Til etterretning. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Vedtak: Til etterretning. 
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