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Regionstyremøte Nr. 3/20-23 

Mandag 26.8.2020 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: 
18/20-23 Referater og rapporter 
19/20-23 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand  
20/20-23 Økonomi  
21/20-23 Styreinstruks og delegasjonsreglement 
22/20-23 Temakonferansen 6.-7.november 
23/20-23 FR-møte 5.sep kl.0900-1200 
24/20-23 Ledermøte 5.sep kl.1400-1600 
25/20-23 Eventuelt 
 
 
 
Sak 18/20-23 
Referater og protokoller 
Styret gikk gjennom FS-protokoller og RS-protokoll. 
 
 

 
 

Vedtak: Protokollen for Regionstyremøte nr.2/20-23 ble godkjent av styret. 
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Sak 19/20-23 
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. Det vil bli gjennomført flere 
webinarer og infomøter for ulike funksjoner og verv i klubb. 
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. 
Kort info fra seksjonene: 
Organisasjon: 

• Omberamminger (mange av de)  
• 13-årsdagen avlyst – plassere kampene 
• Legge inn ekstra tid mellom kamper i hallene 
• Flytte divisjonskamper (3. div utsatt ut september, 4.- og 5. divisjon til og 

med 11.oktober)  
Spill/trening: 

• Spillerutvikling: 
• All spillerutvikling er satt på vent til 1.10. Etter det vi det bli tatt regionale 

hensyn.  
Vi planlegger aktivitet etter 1.10 som normalt.  

• Mangler kun noen få utviklingstrenere. I dialog med de siste.  
• Barnehåndball: 

Her må det gjøres tilpasninger ift regelverk. 200 pr turnering, i god dialog 
med serie.  
Trenermøter 6-10 år på teams 
Trenermøter 11-12 år på teams 

• Trener: 
I gang med trener 1 og trener 2. Etterspørselen er som normal. 

• Kick off på Gol 11.-12.september med info om barnehåndball og utdanning 
av barnehåndballtrenere.  

• Klubbutvikling/rekruttering: 
Den viktigste jobben fremover blir å avdekke ønsker og behov ute i 
klubbene. Deretter skal klubbene følges opp. I mange tilfeller vil det nå 
være utfordringer rundt rekruttering og Cov- 19. Vi kartlegger og ringer 
rundt fra uke 35.  

• Viktigste arbeidsmålet fremover blir å få barnehåndballagene tilbake i 
hallen og til turneringene vår. Dette blir det viktigste vi gjøre ift rekruttering. 
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• Dommere: 

Alle møter planlagt på teams.  
Utdanning også på teams, men det som må kjøres fysisk går fysisk.  
Begynner med dommeroppsett med en gang omberammingsfristen er ute.  

• Utviklingsarbeidet er i gang med gode planer.  
• Generelt: Alle avtaler med ressurspersoner er oppdatert denne sesongen.  

 
 

 
 
Sak 20/20-23 
Økonomi 
Halvårsregnskap, som var sendt ut i forkant, ble godkjent. 
Styret gikk også gjennom balansen og saldolister. 
Administrasjonen forbereder i disse dager innmelding av tapte inntekter til lottstift, 
når gjelder «krisepakke 2». 
Administrasjonen skal utarbeide et prognosebudsjett, som belyser avlyste, utsatte 
og endrede tiltak og prosjekter i det opprinnelige budsjettet. Dette for å få et 
bedre styringsverktøy. Administrasjonen utarbeider også en likviditetsprognose, 
som tar for seg ulike scenarier dersom noe blir avlyst, ikke kommer i gang, utsatt, 
etc.  
 

 
 
Sak 21/20-23 
Styreinstruks og delegasjonsreglement  
Nestleder Per Inge Bjerkseter foretok en grundig og god gjennomgang av 
forslaget til styreinstruks, samt delegasjonsreglementet. Dette ble svært godt 
mottatt i styret, da det er et ryddig, oversiktlig, oppklarende og innholdsrikt. I 
diskusjonen kom det frem noen få forslag til endringer og innspill. Dette sender 
styreleder inn til NHF innen fristen 1.september. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vedtak: Til etterretning  
 

 

Vedtak: Halvårsregnskapet ble godkjent av styret.  
 

 

Vedtak: Styreleder sender inn innspill innen 1.september 2020 
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Sak 22/20-23 
Temakonferanse 6.-7.november  
Administrasjonen ferdigstiller invitasjonen, publiserer og åpner for påmelding. 
 
Årets temaer:  

• Politisk arena  
• Koronastatus i klubbene  
• Riktes tilstand   
• Erfaringsutveksling  

o Rekruttering   
o Koronaerfaringer   
o Hvordan beholde frivillige  
o Flere temaer  

• Ungt lederskap/ung medbestemmelse   
• Hvordan beholde frivillige/motivasjon   
• Innspill på belastningsstyring/nivåinndeling  

 
Styret ønsker, også i år, å gjennomføre prisutdelinger i ulike kategorier. Følgende 
personer tar ansvar for dette; Gro Gulliksen, Mai-Britt Kopperud og Mats 
Kristoffersen. 
 

 
 
Sak 23/20-23 
FR-møte 5.sep kl.0900-1200 
Styret hadde en gjennomgang av agendaen til FR-møte og kom med innspill på 
saker. 
 

 
 
Sak 24/20-23 
Ledermøte 5.sep kl.1400-1600 
Styret hadde en gjennomgang av agendaen til Ledermøte og kom med innspill på 
saker. 
 

 
 
 

Vedtak: Til etterretning 
 

 

Vedtak: Til etterretning 
 
 

 

Vedtak: Til etterretning  
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Sak 25/20-23 
Eventuelt 
Gebyret for å trekke lag fravikes for sesongen 20/21, med bakgrunn i 
koronasituasjonen. 
Dersom det åpnes for 2.div og nedover i divisjonene og 20år og oppover, så blir 
det fri omberamming fra 16årsklassen og juniorklassen en periode. 
Regionstyret lager en ny og oppdatert strategi vedrørende Gratis Halleie. 
 

 
 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 
 
 
 
 
 
 

Vedtak: Gebyret for å trekke lag fravikes for sesongen 20/21, med bakgrunn i 
koronasituasjonen. 
Dersom det åpnes for 2.div og nedover i divisjonene og 20år og oppover, så blir 
det fri omberamming fra 16årsklassen og juniorklassen en periode. 
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