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Regionstyremøte Nr. 7/18-20 

Tirsdag 05.02.2019 på Idrettens Hus i Drammen 

Tilstede: 
Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Brit Lundegaard 
Bjørn Hagberg 
Jan Christen Danielsen 
Mai-Britt Kopperud 
Petter Thoresen 
 
Forfall: 
 
Saksoversikt: 
60/18-20 Referater og rapporter 
61/18-20 Rapport fra administrasjonen 
62/18-20 Anlegg  
63/18-20 Klubbhuset   
64/18-20 Klubbesøk  
65/18-20 Utvalg 
66/18-20 Håndballtinget 2019 
67/18-20 Eventuelt 
 
Sak 60/18-20 
Referater og rapporter 
Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 6/18-20 
 

 
 
Sak 61/18-20 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Administrasjon: 
Ingen særskilte saker å melde. Administrasjonen er godt i rute i forhold til 
handlingsplanen med dens budsjetter. Svært god oppsving på dommersiden både på 
utdanning og utvikling.  
Trenerkurs er planlagt og vil bli gjennomført første helgen i februar 2019. 

Vedtak: Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 6/18-20 ble godkjent. 
 

Vedtak: Til etterretning 
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Sak 62/18-20 
Anlegg 
Representanter for styret og adm har vært på møter med ulike kommuner i 
desember/januar, hvor tema er halldekning og halleie.   
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. 
Administrasjonen utarbeider en oversikt over anlegg som er planlagt, vedtatt eller 
påbegynt. Anleggsatlaset må oppdateres med riktig info vedrørende anlegg og 
leiepris/refusjon. Regionstyret mener at timesberegningen ift antall lag må bort i 
Anleggsatalaset. 
 

 
 
Sak 63/18-20 
Klubbhuset 
Oppdatering siden forrige styremøte: 

- ROS fått tilbakemelding på analyse- videre dialog om andre tiltak. Kommer 
mest sannsynlig til jobbe internt med en del punkter som kom opp under 
gjennomføringen. 

- Seljord gjennomfører Klubbanalysen tirsdag 12. februar 
- Uvisst med Nesjar- ikke fått tilbakemelding på de siste henvendelser, 

fortsetter å purre der.  
- Holmestrand, Tønsberg Turn, STIF og Ramnes er vi inne i en dialog rundt 

rekruttering og hvordan vi kan bistå klubbene med å lage en aktiv og god 
strategiplan. Benytter samme anledning til å bruke verktøyene og analysen 
som et godt hjelpemiddel i den oppstartsfase.  

Vedtak: Til etterretning 
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Sak 64/18-20 
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. Anine koordinerer den ulike møtevirksomheten med klubber, 
slik at vi ikke har kolliderende avtaler. 
 

 
Sak 65/18-20 
Utvalg 
Regionstyret har valgt å opprette to utvalg: 
Arrangementsutvalg og Anleggsutvalg. 
Arrangementsutvalget er klart i løpet av mars 2019. 
 

 
Sak 66/18-20 
Håndballtinget 2019 
Per Inge Bjerkseter har laget et forslag til tingsak ang Lovnormene i NHF. 
Brit Lundergaard informerte om arbeidet i NHFs valgkomite. Per Inge Bjerkseter 
meldte seg inhabil i saken og fratrådte møte under behandlingen av denne saken. 
 

 
Sak 67/18-20 
Eventuelt 
Møtedatoer: 
26.mars 2019 – Styremøte 
2.april 2019 - Klubbledermøte 

 
Vedtak: Til etterretning 

 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 
 

Vedtak: Til etterretning. 

Vedtak: Til etterretning. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

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