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Regionstyremøte Nr. 1/20-23 
Mandag 15.6.2020 på Teams 

Tilstede: 
Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Mai-Britt Kopperud 
Trine Brox 
Truls Gundersen 
Tom Sørensen 
Nora Kaalstad 
Aasta Aker 
Alexander Christiansen 
 
Forfall: 
 
 
Saksoversikt: 
1/20-23 Presentasjonsrunde 
2/20-23 Regionstinget 2020  
3/20-23 Styreinstruks  
4/20-23 Nytt Arbeidsutvalg (AU) 
5/20-23 Praktisk informasjon 
6/20-23 Møtedatoer 
7/20-23 Eventuelt 
 
 
Sak 1/20-23 
Presentasjonsrunde 
Det nye Regionstyret presenterte seg ved å fortelle litt om sin bakgrunn og virke. 
 

 
Sak 2/20-23 
Regionstinget 2020 
Regionstinget ble gjennomført på Teams med 44 stemmeberettigede, i tillegg til ca.30 
ansatte og gjester. 
Styret og DL hadde en kort innspillsrunde om tanker og opplevelser om selve 
tingforhandlingene, samt den digitale gjennomføringen på Teams. Samtlige opplevde det 
som et vellykket Regionsting på alle måter. Vi skulle alle naturligvis ønsket mer 
kommunikasjon med delegatene, men det skal vi ta igjen på Temakonferansen til høsten 
2020. 
 
 

Vedtak: Til etterretning 
 

Vedtak: Til etterretning  
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Sak 3/20-23 
Styreinstruks 
Styreinstruks og Delegeringsreglement er utarbeidet av arbeidsgruppa for ny lovnorm. 
Den er nå ute på høring med frist 1.september. 
 
Arbeidsgruppa for ny lovnorm har nå utarbeidet forslag til henholdsvis "Retningslinjer for 
styrearbeid" og "Delegeringsreglement fro NHFs regioner".  Opprinnelig var det planlagt 
at disse dokumentene skulle bli drøftet på Forbundsrådsmøtet i Podgorica.  Som kjent 
ble dette møtet, som så mye annet, avlyst som følge av koronapandemien.  
Arbeidsgruppa besluttet i sitt møte 4.mai at det videre arbeidet med disse dokumentene 
skal gjøres gjennom en mer tradisjonell høringsrunde. 
 
Regionstyret har fått tilsendt forslaget og saken vil bli tatt opp på neste styremøte. 
 

 
 
 
Sak 4/20-23 
Nytt Arbeidsutvalg (AU) 
Nytt Arbeidsutvalg i Regionstyret er styreleder Gro Gulliksen, nestleder Per Inge 
Bjerkseter og Mai-Britt Kopperud. Mandat og instruks vil tas på neste møte. 
 

 
 
 
Sak 5/20-23 
Praktisk informasjon 
DL gikk gjennom en del praktisk informasjon til det nye styret når det gjelder bl.a. bruk av 
Teams som styreplattform og dokumentsenter, representasjonsklær, godtgjørelser og et 
ønske om at styremedlemmene aktivt bruker handball.no til å sette seg inn i 
handlingsplanen, strategiplanen, verdiene, Årshjulet, Klubbhuset, anlegg, lover og 
reglement, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vedtak: Frist for høringsuttalelser 1.september 2020  
 

 

Vedtak: Til etterretning  
 

 

Vedtak: Til etterretning  
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Sak 6/20-23 
Møtedatoer 
10.august i Drammen 
28.-30.august på Scandic Havna. Ønske fra styret å kjøre et styrekurs i regi av 
Vestfold/Telemark idrettskrets, noe opplæring i TA, Teams og Visma. 
5.-6.september – Ledermøte i Oslo 
13.oktober i Drammen 
6.-7.november – Temakonferanse i Sandefjord 
 

 
Sak 7/20-23 
Eventuelt 
Ingen saker 
 

 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 
 

Vedtak: Til etterretning  
 

 

Vedtak: Til etterretning  
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