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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 
Regionstyremøte Nr. 9/18-20 

Tirsdag 7.05.2019 på Idrettens Hus i Drammen 

Tilstede: 
Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Brit Lundegaard 
Bjørn Hagberg 
Jan Christen Danielsen 
Mai-Britt Kopperud 
Petter Thoresen 
Gun Finrud 
 
Forfall: 
 
Saksoversikt: 
78/18-20 Referater og rapporter 
79/18-20 Rapport fra administrasjonen 
80/18-20 Regnskap/budsjett  
81/18-20 Håndballtinget 2019  
82/18-20 Anlegg  
83/18-20 Arrangement 
84/18-20 Klubbhuset 
85/18-20 Klubbesøk 
86/18-20 Beachhåndball 
87/18-20 Eventuelt 
 
Sak 78/18-20 
Referater og rapporter 
Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 8/18-20 
 

 
 
Sak 79/18-20 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
Seriepåmeldingen ser bra ut ved påmeldingsfrist 1.mai, men en bedre oversikt 
foreligger etter fristen for å trekke lag gebyrfritt går ut 1.juni. 

Vedtak: Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 8/18-20 ble godkjent. 
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Flere styremedlemmer har vært på ulike arrangementer og delt ut premier til serie-
/avdelingsvinnere, sluttspill, Region Sør Cup, HU-sluttspill, Lerøysluttspill, 
kvalifisering til 2.divisjon og observert flere klubbturneringer.  
Flere styremedlemmer har vært på Infomøter som har blitt gjennomført av 
administrasjonen flere steder i regionen. 
 
Kort fra administrasjonen: 
Barnehåndball:  

- Det blir sendt ut en evaluering til trenere før sommeren. 
- Det blir arrangert møter med kommende sesongs arrangører i mai/juni 

Spillerutvikling: 
- Landsdelssamling LDS arrangeres sammen med region øst 10-12. mai i Skien. 

20 J/G fra Sør, samt trenere/ledere deltar. 
- Rekordpåmelding til regional talentsamling for J/ født 2004. Vi utvidere antall 

deltakere og inkluderer beachhåndballøkter.  
- Evaluering av spillerutviklingen sesongen 2018/2019 skal bli gjennomført.  

Rekruttering:  
- Besøk i klubb: 22 klubber  
- Tiltak i klubber 2019: 7 klubber 

Dommerarbeid: 
- I disse dager evalueres dommerutviklingsmiljøene i regionen. 
- Beach: Dommerutdanningen er revidert i 2019 og er nå et 8-timers kurs 

bestående av både teori og praksis. Gjennomført to beachdommerkurs.  
 

Trenerutdanning: 
- Noen enkeltmoduler er arrangert og gjennomført. 
- For kommende sesong lager trener- og dommersiden en felles kurskatalog.  
 
HU/inkludering: 
- Gjennomførte HU-dag i beachhåndball. 5 lag deltok. To Falk-spillere var med som 
instruktører. Det ble en suksess og det var gode tilbakemeldinger.  
 
Administrasjonen skal fortløpende sende styret en oversikt over planlagt aktivitet og 
møtevirksomhet. Dette for å unngå kolliderende styreaktivitet.  
 

 
 
 

Vedtak: Administrasjonen skal fortløpende sende styret en oversikt over 
planlagt aktivitet og møtevirksomhet. Dette for å unngå kolliderende 
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Sak 80/18-20 
Regnskap/budsjett 
Endringene i pensjonsforpliktelsene resulterte i ca.800.000,- mer i underskudd i 
regnskapet for 2018 enn budsjettert.  
Endringene i pensjonsforpliktelsene gjorde at vi har revidert budsjettet for 2019 for å 
redusere det tidligere vedtatte budsjetterte underskuddet. Administrasjonen har 
revidert budsjettet ned fra -862 000,- til -415 500.  
Styret forventer at budsjettet for 2020 blir et nullbudsjett. 
 

 
Sak 81/18-20 
Håndballtinget 2019 
Håndballtinget er 10.-12.mai på Scandic Park Hotell Sandefjord. 
Styret gikk gjennom sakene i Tingboka med de supplerende kommentarene fra sist 
Forbundsrådsmøte. Styret fordelte saker som forberedes for fremføring på tinget. 
Delegasjonen til NHF Region Sør avholder et møte før tinget 10.mai kl.1430-1530. 

 

 
Sak 82/18-20 
Anlegg 
Anleggsutvalget hadde sitt første konstituerende møte 25.april 2019. 

Mandat for utvalget 
Det foreslåtte mandatet ble gjennomgått. Utvalget vil arbeide etter dette mandatet.  

Hensikt 
Hensikten med anleggsutvalget i Region Sør er å styrke arbeidet med å utvikle antall 
og kvalitet på håndballhaller i Region Sør. Utvalget skal bidra til at kunnskaper, 
erfaringer og ressurser organiseres til gode for klubber og kommuner som har ønske 
om eller planlegger om en ny hall. 

Ansvar til anleggsutvalget 
• Innsamle og organisere kunnskap, erfaring og informasjon om hallutbygging 
• Lage prosedyre for planlegging og gjennomføring for hallbygging. (Basert på 

tidligere utarbeidet materielle) 
• Utarbeide forslag for gode løsninger og budsjetter for nye haller. 
• Være ressurspersonell for klubber og kommuner som ønsker, planlegger og 

gjennomfører hallutbygging 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Vedtak: Styret vedtok det reviderte budsjettet for 2019, som gir et underskudd 
pålydende -415 500,-. 
    



 Protokoll Regionstyremøte 2018 - 2020  Side 4 
 

• Være Region Sør sin ressurser for at utbygging av haller tilfredsstiller 
håndballens behov. 

• Bidra til at kommuner har tilstrekkelig halldekning, og at det ikke er hall-leie 
for barn og ungdom under 19 år. 

Møtedeltakerne bemerket at det var ett omfattende mandat, men at det pekte mot de 
riktige områdene.  

Konstituering av anleggsutvalget.  
Det ble vedtatt følgende konstituering: 

• Petter Thoresen Leder 
• Alexander Christiansen Sekretær/Støtte fra Administrasjonen 
• Robert Ege, Medlem 
• Knut Anders Berg, Medlem 
• Kjetil Lundeberg, Medlem  
• Bjørn Vidar Eriksen, Medlem 
• Per Inge Bjerkseter, Medlem 

Neste møte vil være Mandag 27.5 kl 18-20 i Idrettens Hus i Drammen. 
Agenda for møte vil i hovedsak være hvilke område skal anleggsutvalget starte å 
jobbe med.  

 
Sak 83/18-20 
Arrangement 
Det arbeides med å nedsette et arrangementsutvalg. Det Innkalles innen uke 19 til et 
konstituerende møte som skal avholdes før sommeren.  
 

 
Sak 84/18-20 
Klubbhuset: 
2019: 3 analyser og 7 tiltak i klubb. Etter siste rapport er følgende gjennomført:  

- Holmestrand har gjennomført analyse og ønsker å gjennomføre videre tiltak. 
- Trenementorkurs i Sandefjord 8.mai med god påmelding. 
- Klubbesøk i Seljord med gjennomføring av analyse. Seljord skal ha tiltaket 

Klubbdrift, 24.mai 
- Skarphedin skal ha tiltaket Sportslig Ledelse 14.mai 
- Tiltaket Dommerarbeid i klubb er gjennomført i Glassverket IF og flere 

klubber har meldt sin interesse for denne modulen. 
- Modulen Frivillighet skal gjennomføres i Ulefoss 

 

Vedtak: Til etterretning. 

Vedtak: Til etterretning. 

Vedtak: Til etterretning. 
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Sak 85/18-20 
Klubbesøk 
Styremedlemmene har ikke vært på noen klubbesøk siden sist styremøte, da det har 
vært mye aktivitet i samme periode som blant annet premieutdeling på ulike 
arrangementer, Infomøter og utvalgsmøter. 

 
Sak 86/18-20 
Beachhåndball 
Svært gledelig økning i beachhåndballpåmeldinger: 
Påmeldte lag til Beachserien 2019: 193 lag 
Påmeldte til Aktivitetsdag Beach: 156 påmeldinger (NB! påmeldingsfristen til 
aktivitetsdagen 02.juni går ut 22.mai) 
 
- Beachtrenerutdanning:  
Gjennomført modul 1 med 15 deltakere. Neste sesong skal vi tilby modul 1-4. 
- Beachtemasamlinger: 
Vi har 5 planlagte temasamlinger denne våren; Skrim, Rosanes (Teie/Tønsbergs 
Turn), Hønefoss, Slemmestad og Gjerpen. Totalt 119 påmeldte deltakere pr. 7.mai. 
Fullt (med ventelister) i Hønefoss og på Rosanes. Noen ledige plasser de øvrige 
stedene. 
-Interregional beachhåndballsamling: 
Denne ble avholdt på Kjelsås Beachbaner 4-5.mai, for alderstrinnene 2002-Senior. 
Totalt 4 gutter og 24 jenter deltok fra Region Sør. Svært positive deltakere som 
etterspurte når neste samling er. Dette skal arrangeres i alle NHFs regioner neste år. 
 
Sak 87/18-20 
Eventuelt 
Møtedatoer: 
10.-12.mai 2019 – Håndballtinget i Sandefjord 
21.-22.mai 2019 – Oslofjord Convention Center 
13.august 2019 – Styremøte i Drammen 
17.september 2019 – Styremøte i Drammen 
22.oktober 2019 – Styremøte i Drammen 
8.-10.november 2019 – Temakonferanse med påfølgende styremøte 
3.desember 2019 – Styremøte i Drammen 
12.-15.januar 2020 – Styremøte og arbeid med handlingsplan i Trondheim. 

 
Vedtak: Til etterretning 

 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Til etterretning. 
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