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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 
 

Regionstyremøte Nr. 17/18-20 
Mandag 20.4.2020 på Teams 

 

Tilstede: 
Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Brit Lundegaard 
Bjørn Hagberg 
Petter Thoresen 
Jan Christen Danielsen 
Gun Finrud 
Mai-Britt Kopperud 
 
Forfall: 
 
 
 
Saksoversikt: 
156/18-20 Referater og rapporter 
157/18-20 Rapport fra administrasjonen 
158/18-20 Økonomi 
159/18-20 Regionstinget 2020  
160/18-20 Lovnorm 
161/18-20 Dommerkvoteforslag 
162/18-20 Handlingsplan 
163/18-20 Eventuelt 
 
 
 
Sak 156/18-20 
Referater og rapporter 
 
 

 
 

Vedtak:  
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Sak 157/18-20 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
- Kort status fra administrasjonen. 
Dommere: 

- Arbeid med kvoter og tilpasninger av ulike modeller  
- Avslutning og evaluering av dommerutviklingssesongen  
- Så smått i gang med planlegning av ny sesong 
- Arbeid med fagplaner 
- Noen dommermoduler blir gjennomført på nett  
- Avlysning av dommerkurs  

Spillerutvikling: 
- Avslutning av sesongen  
- Evaluering av sesongen  
- Planlegning av nye sesong, med ulike senarioer  
- Følge opp alle spillerutviklere  
- Arbeidet frem en meget bra fagside ift hjemmetrening  
- Avlysning av ulike spillerutviklingstiltak  

Trener: 
- Arbeider med Trener 2 moduler på nett frem til sommeren, det blir 

gjennomført antall moduler etter planen 
- Planlegge fagseminar på nett sammen med utdanningstemaet  

Barnehåndball: 
- Evaluering av sesongen  
- Sluttføre statistikker  
- Planlegning av neste sesong  
- Avlysning av en turnering  

Klubb og rekruttering: 
- Infomøte via nett  
- Gjennomført ringe runde til klubber for status 
- Skal i tiden som kommer planlegge neste sesong ift både klubb og 

rekruttering  
- Planlegning av skoleturneringer for kommende sesong 
- Klubboppfølg. Blir hemmet via fysiske besøk, har møte med eks Åssiden via 

nett i dag.  

Beach: 
- Kurs og utdanning satt på vent.  
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Forberedelser til neste sesong:  
• Hallene (reservasjon og tilgjengelighet) 
• Vi lager en oversikt over nivåene og hvilke nivåer lagene melder seg på kontra 

i fjor 
• Opprydning i TA (lagnummer osv)  
• Opprydning handball.no  

 

 
Sak 158/18-20 
Økonomi 
Det ble orientert om foreløpige økonomiske konsekvenser pga koronaviruset. NHF 
Region Sør sender inn søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet på tapte inntekter ifm 
arrangementer. Dette gjelder blant annet fellesrunden i Lerøyserien, en mini- og 
aktivitetsturnering, samt diverse kurs. 
Revisjonsberetningen sendes til styret. 
Regionstyret ser på utfordringene som kan komme som en konsekvens av 
koronasituasjonen. Dette gjelder påmeldingsavgifter, gebyrer, serieavvikling, etc, for 
sesongen 20/21. 
 

 
Sak 159/18-20 
Regionstinget 2020 
Regionstinget gjennomføres digitalt på Teams torsdag 4.juni. 
Fristen for påmelding forlenges og klubber informeres. 
Styremedlemmer tar kontakt med sine tildelte klubber. 
 

 
Sak 160/18-20 
Lovnorm 
Den nye regionale lovnormen er til høring hos alle regionstyrene. Det oppfordres til 
å komme med tilbakemeldinger. 
 

 

Vedtak: Til etterretning  
 

 

Vedtak: Til etterretning  
 

 

Vedtak: Til etterretning  
 

 

Vedtak: Til etterretning  
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Sak 161/18-20 
Dommerkvoteforslag 
Forslaget foreligger i Tingboka. 
 

 
Sak 162/18-20 
Handlingsplanen 
Overordnet handlingsplan er lagt inn i tingboka. 
 

 
 
Sak 163/18-20 
Eventuelt 
Ingen saker 
 

Vedtak: Til etterretning 

 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Til etterretning  
 

 

Vedtak: Til etterretning  
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