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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 
Regionstyremøte Nr. 5/18-20 

Tirsdag 11.12.2018 på Idrettens Hus i Drammen 

Tilstede: 
Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Kåre Hoel 
Brit Lundegaard 
Bjørn Hagberg 
Jan Christen Danielsen 
Mai-Britt Kopperud 
 
Forfall: 
Petter Thoresen 
 
Saksoversikt: 
44/18-20 Referater og rapporter 
45/18-20 Rapport fra administrasjonen 
46/18-20 Anlegg  
47/18-20 Klubbhuset   
48/18-20 Klubbesøk  
49/18-20 Utvalg 
50/18-20 Dommerarbeid 
51/18-20 Eventuelt 
 
Sak 44/18-20 
Referater og rapporter 
Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 4/18-20 
Protokoll fra FS nr.11/17-19 
Protokoll fra Forbundsrådet 04/17-19 
Nestleder Per Inge Bjerkseter og DL deltok på Ledermøte på Gardermoen 
23.november og oppsummerte derfra. Regionstyrets innspill til møte ble formidlet på 
en god måte. 
Brit Lundegaard informerte styret om arbeidet som blir gjort i valgkomiteen i NHF. 
 

 
 
Sak 45/18-20 

Vedtak: Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 4/18-20 ble godkjent. 
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Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Administrasjon: 
- Daglig leder ser videre på mulighetene for å frigi/omorganisere noen ressurser for å 
komme enda nærmere klubbene våre. 
Barnehåndball: 
- Region Sør har en nedgang i antall lag i barnehåndballen. Administrasjonen har 
kartlagt 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 nå har 
fått inn denne oversikten, settes det i gang ulike tiltak for å rekruttere og beholde 
spillere og lag, i samarbeid med klubb. 
Serie: 
- 30 nye lag er påmeldt til seriespill etter nyttår. Nytt serieoppsett publiseres 
12.desember. 
Skoleturneringer:  
-Regionalt sluttspill for ungdomsskoler: Teie som teknisk arrangør. Bra gjennomført. 
6 guttelag og 6 jentelag. 
Klubb: 
-Hallingdal: Det ble gjennomført dommerbarnehåndball, spillerutviklingstiltak og 
trenerutviklingstiltak over en helg. Klubbene var kjempefornøyd.  
Trenerkurs: 
-Gode tilbakemeldinger på Trener 1 og adm. har nå satt opp 4 hele løp etter jul. 
Trener 2 pågår. 
 

 
Sak 46/18-20 
Anlegg 
Per Inge Bjerkseter og DL har vært i møte med Rjukan IL og Rjukan Idrettsråd for å 
bistå dem i deres ønske om ny hall og påfølgende prosess. 
Neste møter er med Drammen kommune og Drammen Idrettsråd 18.desember 2018. 
Det avtales møte med Holmestrand kommune, hvor det er planlagt bygging av ny 
hall i 2019.  
Gledelig at både Skien kommune og Hole kommune har vedtatt gratis halleie for 
barn og unge under 19år! 
Per Inge Bjerkseter kontakter Bø kommune for møteavtale. 
Styret har i tillegg vært i kontakt med andre kommuner. 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. 

Vedtak: Til etterretning 
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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 47/18-20 
Klubbhuset 
Oppdatering siden forrige styremøte: 

- Falk har gjennomført analyse 
- Gulset har gjennomført analyse og Klubbdrift (Telemark Idrettskrets som 

veiledere) 
- Skarphedin har gjennomført analyse og Klubbdrift (Anders Bergan som 

veileder) 
- Strømm har gjennomført Frivillighet (Anine som veileder) 
- ROS skal gjennomføre analyse 6.januar 
- Holmestrand skal gjennomføre analyse på nyåret 
- Tilby Urædd Frivillighet etter klubbesøk av Brit. 

Ønsker å få med klubbene i Hallingdal (Ål, Gol, Nesbyen, Flåværingen) til en felles 
Klubbhuset- økt på nyåret evt etter årsmøte på vårparten.  
 

 
Sak 48/18-20 
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 49/18-20 
Utvalg 

Vedtak: Til etterretning. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Vedtak: Anleggsutvalg etableres ila januar 2019.  
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Regionstyret har valgt å opprette to utvalg: 
Arrangementsutvalg og Anleggsutvalg. 
Anleggsutvalget er beskrevet i Sak 46/18-20 over. 
Arrangementsutvalget er klart i løpet av januar 2019. 
 

 
Sak 50/18-20 
Dommerarbeid 
Administrasjonen er godt i gang med dommerutviklingsarbeidet på nivå 1,2 og 3. 
Oppstartmøte for nivå 4 er gjennomført. Møter for klubber og utviklere på dette nivå 
vil bli gjennomført i januar. Klubbutfordring i Telemark på samarbeid.  
Mange dommere tar utdanning og videreutdanning. Det er nok dommere til vårt 
serieoppsett. Det er foretatt en nivåjustering til 2.halvdel av sesongen 18/19. Flere 
dommere holder nivået når gjelder testing. 
 

 
 
Sak 51/18-20 
Eventuelt 
Møtedatoer: 
8.januar 2019 – Styremøte 
5.februar 2019 – Styremøte 
26.mars 2019 – Styremøte 
2.april 2019 - Klubbledermøte 

 
Vedtak: Til etterretning 

 
 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

 
 

Vedtak: Til etterretning. 

Vedtak: Arrangementsutvalget og Anleggsutvalget er klart i løpet av januar 2019. 
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