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Regionstyremøte Nr. 8/20-23 

Tirsdag 15.12.2020 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: 
46/20-23 Referater og protokoller 
47/20-23 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand  
48/20-23 Økonomi/likviditetsprognose 
49/20-23 Status Covid-19 
50/20-23 Strategi politisk påvirkning kommune og fylkeskommune 
51/20-23 Eventuelt 
 
 
 
Sak 46/20-23 
Referater og protokoller 
Styret gikk gjennom FS-protokoller, FR-protokoller og RS-protokoll. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtak: Protokollen for Regionstyremøte nr.7/20-23 ble godkjent av styret. 
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Sak 47/20-23 
Rapport fra administrasjonen/rikets tilstand 
 
Fortsatt en utfordrende periode for administrasjonen, blant annet med 
kommunenes ulike retningslinjer ang Korona. Det jobbes kontinuerlig med å 
forsøke å holde oversikt. 
Vi har lært mye i denne utfordrende perioden. Mye positivt, da vi har blitt gode på 
digitale møter, kurs, samlinger, etc. Mye av dette skal vi ta med oss videre, men 
da ikke som en erstatning for fysiske tiltak, men som et godt supplement for å nå 
enda flere.  
Administrasjonen forsøker å få gjennomført så mye som mulig av 
handlingsplanen, hvor mye har blitt digitalisert der hvor det har vært mulig. 
 
- Serie: All jobb som vanligvis gjøres, er gjort i sommer /høst. I tillegg har vi 
forholdt oss til ulike endringer, nærmest fra kamp til kamp, med bakgrunn i 
sentrale- og lokale helsemyndigheters restriksjoner. Dette har i ettertid vist seg å 
bli svært mye jobb for liten/ingen aktivitet. 
Nytt kampoppsett fra januar 2021 er publisert nå. Når det gjelder det resterende 
av seriespillet, så er vi forberedt på å være fleksible ift myndighetenes 
bestemmelser, ved å ha alternative kampoppsett med tanke på 
geografi/demografi, forlengelse av kampperiode, bruke tirsdager, etc, ut fra de til 
enhver tid gjeldende restriksjoner. 
- Barnehåndballturneringr: Vi gjorde om på tiltaket, slik at det ble mer 
smittevernvennlig tilpasset. Dessverre ble ingen turneringer gjennomført i 
desember. Vi tar sikte på å gjennomføre med samme innretning på januar 
turneringene.  
- Dommer: Dommeravdelingen begynner på dommeroppsettet, etter at 
terminlistene ble offentliggjort.  
- Julekalender: Vi har laget en julekalender på sosiale medier, for inspirasjon til 
spillere, trenere og andre i regionen.  
- Utvikling: Det blir gjennomført noen utviklings- og utdanningstiltak (trener, 
inkludering, dommer, rekrutering og klubb)  
- Utvikling: I tiden frem mot jul vil vi bruke tid på informasjon, motivasjon og 
inspirasjon til håndballtrening. Vi har blant annet klippet og laget videoer fra 
barne- og ungdomstrenerseminaret og skadeforebyggende trening som vil bli 
markedsførte på ulike plattformer.  
- 13-årsdagen: Skadeforebygging. Vi leverer ut strikk til alle 13-årslag, program 
over øvelsene og legger ut videoer av øvelsene. 
 
 

 
 
 
 

Vedtak: Til etterretning  
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Sak 48/20-23 
Økonomi/Likviditetsprognose 
Administrasjonen har utarbeidet et forslag til likviditetsprognose, som tar for seg 
«worst case» for hele sesongen 20/21, altså dersom flere aktiviteter blir avlyst, 
ikke kommer i gang, utsatt, etc. Styret fikk en gjennomgang av denne og dens 
underbilag, samt en forklaring av premissene som er lagt til grunn. 
 
 

 
 
Sak 49/20-23 
 
Status Covid-19 
DL informerte fra administrasjonens arbeidsoppgaver og utfordringene med 
Covid-19. Det har i den siste perioden vært for mange kommunale restriksjoner til 
å kunne gjennomføre håndballkamper for barn og unge.  
 
Vi har naturligvis forholdt oss til helsemyndighetene til enhver tid, men også fått 
oppklart noen uklarheter som har oppstått. Alle 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.  
Administrasjonen håndterer de innkomne henvendelser på en god måte, samt 
har god kommunikasjon med klubbene. 

Samtidig er det viktig å balansere dette med å opprettholde grunnleggende 
håndballaktivitet for barn og unge innenfor myndighetens retningslinjer og  
håndballens spesifikke retningslinjer. Håndballaktiviteten i seg selv, innen faste 
grupper, er forbundet med minimal smitterisiko, og er svært viktig for utøvernes 
fysiske og mentale helse, for å ivareta deres sosiale behov og være et fristed fra 
evt. andre utfordringer. Vi håper at kommunene i vår region ser verdien av dette, 
gjennom å fortsatt tillate trening i klubbregi for barn og ungdom. 

 

 
 
 
 
 

Vedtak: Regionstyret stiller seg bak likviditetsprognosen og de premissene som 
er lagt til grunn.  
 

 

Vedtak: Til etterretning. 
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Sak 50/20-23 
Strategi politisk påvirkning kommune og fylkeskommune 
Notatet til NHFs Nasjonale ledergruppe var sendt ut i forkant av styremøte. 
Notatet skal behandles i Forbundsrådet i NHF først, men regionstyret støtter 
notatets innhold og strategi som er et fler-idrettslig samarbeid med 
kommunikasjon opp til NIF. Vi ønsker at NIF skal utarbeide et skriv som ber 
sentrale- og kommunale myndigheter å ta mest mulig hensyn til at barn og unge 
kan holde på med sin aktivitet. Strategien er deretter at dette skal følges opp av 
idrettskretsene i samarbeid med særidrettene. 

 
 
Sak 51/20-23 
Eventuelt 
 
Neste styremøte: 
12.januar kl.1700-1900 på Teams  

 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 
 

Vedtak: Til etterretning 
 

 

Vedtak: Neste styremøter: 12.januar  
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