
 

  

                                      Protokoll Regionstyremøte 2020 - 2023 

 

 
 

Regionstyremøte Nr. 2/20-23 
Mandag 10.8.2020 på Teams 

 

Tilstede: 

Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Mai-Britt Kopperud 
Trine Brox 
Truls Gundersen 
Tom Sørensen 
Nora Kaalstad 
Aasta Ajer 
Alexander Christiansen 
 
Forfall: 
 
 
 
Saksoversikt: 
8/20-23 Referater og rapporter 
9/20-23 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand  
10/20-23 Økonomi  
11/20-23 AU (Arbeidsutvalget) 
12/20-23 Temakonferansen 6.-7.november 
13/20-23 Styreseminar på Tjøme 28.-30.august 
14/20-23 Lisensfond 
15/20-23 Viken Idrettskrets kurshelg på Kongsberg 9.-11.november 
16/20-23 Idrettskretsting 
17/20-23 Eventuelt 
 
 
 
Sak 8/20-23 
Referater og protokoller 
Styret gikk gjennom FS-protokoller og RS-protokoll. 
Frist for å sende inn synspunkter på forslaget om retningslinjer for styreinstruks, 
er 1.september. 
 

 
 

Vedtak: Protokollen for Regionstyremøte nr.1/20-23 ble godkjent av styret. 
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Sak 9/20-23 
Rapport fra administrasjonen/rikets tilstand 
DL informerte fra administrasjonens arbeidsoppgaver og utfordringene med 
Covid-19. Det har i den siste perioden vært mange prosesser for å kunne 
gjennomføre håndballaktivitet for barn og unge. Vi har naturligvis forholdt oss til 
helsemyndighetene til enhver tid, men også fått oppklart noen uklarheter som har 
oppstått. Nå er veiledere på plass, slik at vi kan gjennomføre åpnet aktivitet i 
henhold til myndighetenes smittevernregler. 
En del av aktiviteten og tiltakene våre må avlyses, utsettes, eller gjennomføres på 
andre måter, som f.eks. digitalt på Teams. Dette vurderes fra tiltak til tiltak, men 
med et ønske om at vi ikke utsetter kjerneaktiviteten vår for smitterisiko. 
Det viktigste er altså at kjerneaktiviteten vår, kampene, kan gjennomføres på en 
mest mulig risikofri måte. 
Idretten, med NIF i spissen, har sendt inn en prioriteringsliste på 5 nivåer for 
hvem som bør få starte trening først, når gjelder utøvere over 20 år og fra 
2.divisjon og nedover. 
 
 

Sak 10/20-23 
Økonomi 
Halvårsregnskap vil bli sendt ut i forkant av styremøte 26.august. 
Administrasjonen forbereder i disse dager innmelding av tapte inntekter til lottstift, 
når gjelder «krisepakke 2». 
 

 
 
Sak 11/20-23 
AU (Arbeidsutvalget) 
Mandat og instruks tas på neste styremøte. 
 

 
 
Sak 12/20-23 
Temakonferanse 6.-7.november  
Administrasjonen har gått gjennom evalueringen fra sist Temakonferanse og tatt 
hensyn til hovedtrenden i tilbakemeldingene i arbeidet med et forslag til program. 
Det er et helt klart ønske om enda mer tid til erfaringsutveksling mellom 
deltakerne. 
 

Vedtak: Til etterretning  

 

 

Vedtak: Til etterretning  

 

 

Vedtak: Til etterretning  
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Styret og administrasjonens innspill til programmet: 
- Strategiplanen, som skal lages for alle i norsk håndball: Hva ønsker klubbene i 
Region Sør inn i denne? 
- Rikets tilstand 
- Koronastatus i klubbene? 
- Erfaringsutveksling mellom deltakere/klubber: 
 - Rekruttering 
 - Koronaerfaringer 
 - Hvordan beholde frivillige? 
 - Flere temaer? 
- Ungt lederskap/ung medbestemmelse 
- Hvordan beholde frivillige/motivasjon 
- Innspill på spilleres belastningsstyring/nivåinndeling. 
 
Administrasjonen sender styret et forslag til program. 
 

 
Sak 13/20-23 
Styreseminar på Tjøme 28.-30.august  
Styret skal ha et styreseminar på Havna 28.-30.august. 
Styret ønsker blant annet følgende program: 
- Styrekurs med idrettskretsen 
- Retningslinjer og instruks for styrearbeid og for styrets arbeidutvalg. 
- Økonomi 
- Info om administrasjonens arbeidsoppgaver og ansattes hovedområder. 
- Ungdomsutvalg 
 

 
Sak 14/20-23 
Lisensfond 
Styret fikk en saksinnledning i forkant av møte. Saken er behandlet i 
Forbundsstyret og videresendt for behandling i Regionstyrene i norsk håndball. 
Lisensfondet er et forslag som skal gi klubbene mulighet til å søke fondet om 
spillerlisensfritak for enkeltutøvere som har utfordringer med å betale i disse 
koronatider.  
Regionstyret er positive til å bidra med sin del inn i Lisensfondet.  
 

 

Vedtak: Administrasjonen sender styret et forslag til program innen 21.august 

 

 

 

Vedtak: Til etterretning  

 

 

Vedtak: Regionstyret bidrar med den foreslåtte økonomiske størrelsen inn i 

Lisensfondet.  
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Sak 15/20-23 
Viken Idrettskrets kurshelg på Kongsberg 9.-11.november  
Administrasjonen ser på mulige samarbeid med Viken Idrettskrets kurshelg. 
 

 
Sak 16/20-23 
Idrettskretsting 
Vestfold og Telemark Idrettskretsting 3.september kl.18.00 i Larvik. 
Påmeldingsfrist 20.august. 
Regionstyret stiller med styremedlemmene Tom Sørensen, Aasta Ajer, Trine 
Brox og Mai-Britt Kopperud 
Viken Idrettskretsting 24.oktober på Sundvolden Hotel. Innkalling ikke klar. 
Regionstyret stiller med Mai-Britt Kopperud og Nora Kaalstad 
 

Sak 17/20-23 
Eventuelt 
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 
 

 
 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 
 
 
 
 
 
 

Vedtak: Til etterretning 

 

 

Vedtak: Til etterretning 

 

 

Vedtak: Til etterretning 

 

 


