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Regionstyremøte Nr. 6/18-20 

Tirsdag 08.01.2019 på Idrettens Hus i Drammen 

Tilstede: 
Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Brit Lundegaard 
Bjørn Hagberg 
Jan Christen Danielsen 
Mai-Britt Kopperud 
Petter Thoresen 
 
Forfall: 
Kåre Hoel 
 
Saksoversikt: 
52/18-20 Referater og rapporter 
53/18-20 Rapport fra administrasjonen 
54/18-20 Anlegg  
55/18-20 Klubbhuset   
56/18-20 Klubbesøk  
57/18-20 Utvalg 
58/18-20 Håndballtinget 2019 
59/18-20 Eventuelt 
 
Sak 52/18-20 
Referater og rapporter 
Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 5/18-20 
Protokoll fra FS nr.13/17-19 
 

 
 
Sak 53/18-20 
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: 

Vedtak: Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 5/18-20 ble godkjent. 
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- Gledelig påmelding for januarturneringene, hvor det er rekorddeltakelse i klassene 
6-8 år og det har stabilisert seg på klassene over.  
Ulike tiltak, i samarbeid med klubb, er satt i gang for å rekruttere og beholde flere 
spillere og lag. 
Serie: 
- 30 nypåmeldte lag er satt inn i seriespillet etter nyttår.  
Trenerkurs: 
-Gode tilbakemeldinger på Trener 1, med unntak i Telemark. Adm jobber for å få 
med flere deltakere der. 
HU: 
Trenerkurs er planlagt og vil bli gjennomført første helgen i februar 2019. 

 
 
Sak 54/18-20 
Anlegg 
Representanter for styret og adm har vært i møte med administrasjonen i Drammen 
kommune og Drammen Idrettsråd 18.desember 2018.  
Det avtales møte med Holmestrand kommune, hvor det er planlagt bygging av ny 
hall i 2019.  
Per Inge Bjerkseter kontakter Bø og Sauherad kommune for møteavtale. 
Petter Thoresen og DL gjør avtale om et møte med Larvik Kommune. 
Bjerkseter gjør avtale om møte med Nedre Eiker kommune. 
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. 
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. 
 

 
 

Vedtak: Til etterretning 

 

Vedtak: Anleggsutvalg etableres ila januar 2019. 
Frist for å booke nye møter er satt til 5.februar 2019.  
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Sak 55/18-20 
Klubbhuset 
Oppdatering siden forrige styremøte: 

- ROS har gjennomført analyse 
- Christoffer Martinussen er i dialog med Urædd om tiltak Frivillighet 
- Det har vært i dialog med Hønefoss som ønsker å gjennomføre analyse, men 

har mye arbeid frem mot årsmøte internt i klubb, derfor blir det først aktuelt i 
etterkant av årsmøte. 

- Nesjar gjennomfører analyse på neste styremøte 
 

Klubber det jobbes med: 
- Holmestrand 
- Larvik Turn 
- Ramnes 

 
I samarbeid med klubbene i Hallingdal planlegges det en felles gjennomføring av 
analyse og tiltak i slutten av februar. 
 

 
 
Sak 56/18-20 
Klubbesøk 
Styremedlemmer har hatt enkelte møter med sine tildelte klubber og flere er avtalt.  
Saker, innspill og annet som bør følges opp av administrasjonen etter klubbmøtene, 
meldes inn til Anine. 
 

 
 
Sak 57/18-20 
Utvalg 
Regionstyret har valgt å opprette to utvalg: 
Arrangementsutvalg og Anleggsutvalg. 
Arrangementsutvalget er klart i løpet av januar 2019. 
 

 
 
 

Vedtak: Til etterretning. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Vedtak: Arrangementsutvalget og Anleggsutvalget er klart i løpet av januar 2019. 
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Sak 58/18-20 
Håndballtinget 2019 
Per Inge Bjerkseter lager et forslag til tingsak ang Lovnormene i NHF. 
Brit Lundergaard informerte om arbeidet i NHFs valgkomite. Regionstyret meldte 
inn konkrete forslag til styremedlem og til ulike komiteer. Per Inge Bjerkseter meldte 
seg inhabil i saken og fratrådte møte under behandlingen av denne saken. 
 

 
 
Sak 59/18-20 
Eventuelt 
Møtedatoer: 
5.februar 2019 – Styremøte 
26.mars 2019 – Styremøte 
2.april 2019 - Klubbledermøte 

 
Vedtak: Til etterretning 

 
 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

 
 

Vedtak: Til etterretning. 
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