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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 
Regionstyremøte Nr. 8/18-20 

Tirsdag 26.03.2019 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: 
68/18-20 Referater og rapporter 
69/18-20 Rapport fra administrasjonen 
70/18-20 Regnskap  
71/18-20 Budsjett   
72/18-20 Tingboka  
73/18-20 Klubbledermøte 
74/18-20 Utvalg 
75/18-20 Klubbhuset 
76/18-20 Klubbesøk 
77/18-20 Eventuelt 
 
Sak 68/18-20 
Referater og rapporter 
Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 7/18-20 
 

 
 
Sak 69/18-20 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Administrasjonen ønsket styrets syn på om Region Sør cupfinalene skulle sendes 
håndball TV. Dette var ønsket og ble vedtatt. 

Vedtak: Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 7/18-20 ble godkjent. 
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Etter en vurdering så ønsker styret å fortsette med 13-årsdagen. Det nyopprettede 
arrangementsutvalget jobber videre med å utvikle dette til noe enda bedre, ved å 
utarbeide en arbeidsmal og et kravspekk. 
Styret fordelte kommende premieutdelinger, hvor de skal stille på bl.a. cupfinalene, 
sluttspill og kvalifiseringer. 
DL informerte litt om den gjennomførte NM for Bylag (Regionslag), hvor våre 4 lag 
vant ett gull, ett sølv og 2 bronse. Strålende innsats av spillerne, trenerne og lederne. 
DL informerte noe rundt situasjonen i klubben St. Hallvard. 
Administrasjonen skal fortløpende sende styret en oversikt over planlagt aktivitet og 
møtevirksomhet. Dette for å unngå kolliderende styreaktivitet.  
 

 
Sak 70/18-20 
Regnskap 
Nestleder Per Inge Bjerkseter kontakter økonomiavdelingen på Ullevål for å få en 
oversiktlig forklaring på endringene i pensjonsforpliktelsene. 
Endringene i pensjonsforpliktelsene resulterte i ca.800.000,- mer i underskudd i 
regnskapet enn budsjettert.  
Regnskapet skal denne gangen godkjennes og signeres elektronisk av alle i styret. Vi 
har ikke fått tilbakemelding på regnskapet fra revisor enda, men det er lovet før 
påske.  
 

 
 
Sak 71/18-20 
Budsjett 
Endringene i pensjonsforpliktelsene gjør at vi reviderer budsjettet for 2019, for å 
redusere det tidligere vedtatte budsjetterte underskuddet. Styret forventer at 
budsjettet for 2020 blir et nullbudsjett. 
Styret kom med gode forslag til områder som administrasjonen kan revidere for å få 
et lavere underskudd en opprinnelig budsjettert. 

 

 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Vedtak: Cupfinalene sendes på Håndball TV.  
13-årsdagene gjennomføres i sesongen 19/20. 

 

Vedtak: Nestleder Per Inge Bjerkseter kontakter økonomiavdelingen på Ullevål for 
å få en oversiktlig forklaring på endringene i pensjonsforpliktelsene. 
Administrasjonen reviderer 2019-budsjettet for å få et lavere underskudd enn 
tidligere vedtatt. 
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Sak 72/18-20 
Tingboka 
Styret gikk gjennom Håndballtingets tingbok. 
 

 
Sak 73/18-20 
Klubbledermøte 
Klubbledermøte gjennomføres i Sandefjord 2.april 2019. Klubbledermøte skal 
diskutere sakene i tingboka. Region Sør skal representere med 17 stemmeberettiget 
delegater på Håndballtinget. Disse skal velges på Klubbledermøte.  
Styret fordelte sakene som skal presenteres på Klubbledermøte. 
President Kåre Geir Lio og styremedlem Ingerid Blindheim deltar fra 
Forbundsstyret. 
 

 
Sak 74/18-20 
Utvalg 
Anleggsutvalget har sitt konstituerende møte 25.april 2019. 
Arrangementsutvalg møtes på Lerøysluttspillet i Drammen 5.-7.april2019. 
 

 
Sak 75/18-20 
Klubbhuset 
Informasjon og rapport fra den siste periodens arbeid i Klubbhuset. 
 

 
 
Sak 76/18-20 
Klubbesøk 
Klubbene til et avgått styremedlem må fordeles. 
Styremedlem Mai-Britt Kopperud sender en klubbinfo-presentasjon som hun har 
brukt på klubbesøk. Denne kan brukes av øvrige i styret på deres klubbesøk. 
Styremedlemmene oppfordres til å sende inn gode ordninger som beskriver hvordan 
kommuner støtter de som ikke har nok midler til å drive idrett. Dette til eksempel for 
andre kommuner. 

Vedtak: Til etterretning. 

Vedtak: Til etterretning. 

Vedtak: Til etterretning. 

Vedtak: Til etterretning. 
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Flere styremedlemmer har vært på ulike klubbesøk i perioden siden forrige 
styremøte og rapporterte fra disse. 
 

 
 
Sak 75/18-20 
Eventuelt 
Møtedatoer: 
7.mai 2019 – Styremøte i Drammen 
10.-12.mai 2019 – Håndballtinget i Sandefjord 

 
Vedtak: Til etterretning 

 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 
 

Vedtak: Til etterretning. 
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