
 

  
                                      Protokoll Regionstyremøte 2020 - 2023 

 
Regionstyremøte Nr. 9/20-23 

Tirsdag 12.1.2021 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: 
52/20-23 Referater og protokoller  
53/20-23 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand   
54/20-23 Økonomi  
55/20-23 Status Covid-19  
56/20-23 Aksjonsplan – kommunal påvirkning  
57/20-23 Kontakt med klubbene  
58/20-23 Eventuelt  
 
 
Sak 52/20-23 
Referater og protokoller 
Styret gikk gjennom FS-protokoller, FR-protokoller og RS-protokoll. 
 
Regionstyret diskuterte og kom med forslag ang Forbundsstyrets Saksnr.: 
152/19-22 og dets vedtak: 
FS-vedtak i saksnr. 152/19-22: 
Effektiv drift og organisering i norsk håndball Forbundsstyret ønsker tydelige 
signaler fra Forbundsrådet på deres forståelse av begrepene «effektivisering og 
organisasjonsutvikling». Forbundsstyret ønsker videre å bringe klarhet i innenfor 
hvilke områder Forbundsrådet ønsker å skape forbedring og utvikling. 
Forbundsstyret ønsker også noen signaler på i hvor stor grad det politiske leddet 
ønsker å være involvert i arbeidsprosessen.  
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De samlede signalene vil tas med inn i Forbundsstyrets videre behandling og 
arbeid fra mot Ledermøtet i juni 2021. Saken settes på agendaen til et av de 
første møtene i Forbundsrådet etter nyttår. (Møterammen til et 
informasjonsmøtene utvides med denne saken på agendaen.) 
 
Regionstyret kom med flere forslag til områder for en enda mer effektiv drift av 
norsk håndball, som enda mer forbedring og utvikling av digitaliseringen 
(TA/SA/min håndball appen/etc), klubbkommunikasjonskanaler, SOME 
(Facebook, Instagram, snap, twitter, etc), nettsider, videoredigering, etc. I tillegg 
bør det ses på om enkelte oppgaver kan løses fra et sted og om det kan være 
felles økonomi. 
 
 

 
 
 
Sak 53/20-23 
Rapport fra administrasjonen/rikets tilstand 
 
Administrasjonen forsøker å gjennomføre så mye som mulig av handlingsplanen, 
og mye har blitt digitalisert der hvor det har vært mulig. 
 
- Serie:  
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. 
 
Administrasjonen jobber parallelt med «Plan A og B» når det gjelder terminlister. 
Plan A er det opprinnelige oppsettet, mens plan B er et mye mer lokalt oppsett, 
hvor det spilles noe mer på tvers av klasser for å kunne gi lagene motstandere. 
Plan B bør spilles uten tabell.  
 
Administrasjonen lager plan for når vi evt. må justere dagens oppsett/gå over til 
plan B. Forhåpentligvis vet vi mer om hva kommunene vil ha av tiltak i neste uke. 
Det skal,  i løpet av denne uka, tas stilling til hva som skjer med kampene i uke 3 
dersom det åpnes for trening/kamper allerede 20. januar.  
 
Styret ga sin tilslutning til følgende administrative innspill; 

• Evt. avlyse sluttspill 1.mai:  Selv om vi klarer å gjennomføre Plan A, vil vi 
kunne havne i en situasjon hvor det i enkelte avdelinger ikke er grunnlag 
for å sende lag til sluttspill. I tillegg strekker vi sesongen lenger, og vil 
kunne gå utover april for å rekke å gjennomføre kamper. Ved Plan B vil det 
være uaktuelt.  

Vedtak: Protokollen for Regionstyremøte nr.8/20-23 ble godkjent av styret. 
 



 

Protokoll Regionstyremøte 2020 – 2023   Side 3 

• Premiering/kåring av avdelingsvinnere/regionsmestere: Samme 
begrunnelse som over.  

 
I den situasjonen vi er i nå er har styret vedtatt å gi administrasjonen myndighet til 
å beslutte alle fremtidige serieavgjørelser i koronaperioden, naturligvis til beste 
for klubber og lag. 
 
 
Annen informasjon: 

- Barnehåndballturneringen i januar er avlyst. Vi inviterer til nye turnering i 
februar.  

- Alle spillerutviklingsaktivitet er satt på vent til 15.februar.  
- Stort fokus på å skape motivasjon/inspirasjon via ulike tiltak på sosiale 

medier. Eks; filmer fra utendørstrening, LIVE trening og oppdatering av 
nettsiden «tren med region sør» 

- Utdanningstiltak (dommer og trener) som er fornuftig og kan gjennomføres 
på Temas, blir gjennomført der.  

- Før jul ble det delt ut treningstrikker og treningsprogram til alle 13 åringer i 
regionen. I tillegg ble øvelsene filmet og distribuert.  

 
 

 
 
 
Sak 54/20-23 
Økonomi 
Administrasjonen bekreftet at situasjonen er i henhold til tidligere vurderte 
prognosebudsjett. 
 

 
 
Sak 55/20-23 
Status Covid-19 
 
Som tidligere protokoller: 
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.  
 

Vedtak: I den situasjonen vi er i nå, vedtok styret å gi administrasjonen 
myndighet til å beslutte alle fremtidige serieavgjørelser i koronaperioden. 
 
 

 

Vedtak: Til etterretning. 
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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. 

 

 
 
 
Sak 56/20-23 
Strategi politisk påvirkning kommune og fylkeskommune 
Målet med strategien er at barn og unge fullt ut skal få drive med sin 
fritidsaktivitet, samt å begrense bruk av idrettshaller til vaksinering. 
Region Sør, som for øvrig også har et koordinativt ansvar for at strategien blir 
gjennomført nasjonalt, har fulgt opp politisk og administrativt med styreledere og 
org.sjefer i Idrettskretsene.  
Vi har i tillegg dialogmøter med andre idretter. 
Vi følger opp idrettsråd, klubber, kommuner og andre, etter behov. 

 
 
Sak 57/20-23 
Kontakt med klubbene 
Det har i hele perioden vært god kontakt med klubbene, på ulike fagområder og 
ulike tiltak. 
Regionstyret ønsker å knytte bånd og bli bedre kjent med klubbledere, blant 
annet for at veien for å ta kontakt blir lettere i tiden fremover.  
 
Forslag til innhold: 
* Hvordan har klubben det under Covid-19? 
* Hvordan løser klubben treningshverdagen under pandemien? 
* Er det noe Regionen kan bidra med? 
* Har dere lagt en strategi for rekruttering? 

Vedtak: Til etterretning. 
 

 

Vedtak: Til etterretning 
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Anine i administrasjonen ønsker å få en liten tilbakemelding når styremedlemmer 
har hatt kontakt med klubbene, og gjerne noen stikkord om hva den enkelte 
klubbleder ønsker av råd/hjelp fra Regionen.  
 
Administrasjonen setter opp et forslag til fordeling av klubber pr styremedlem, 
hvor det fordeles klubber innenfor samme kommune - og det tas hensyn til 
eksisterende klubbsamarbeid.  
 

 
 
Sak 57/20-23 
Eventuelt 
Regionstyret, ved Nora Kaalstad, ønsker at det publiseres en sak som beskriver 
viktigheten av at klubber velger inn unge representanter i klubbstyrene. Mai-Britt 
Kopperud, Per Inge Bjerkseter og Nora Kaalstad utarbeider en tekst for 
publisering av dette viktige området. 
 
 
Neste styremøter: 
8.februar, 8.mars, 12.april og 10.mai 
 

 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 
 

Vedtak: Mai-Britt Kopperud, Per Inge Bjerkseter og Nora Kaalstad utarbeider en 
tekst for publisering ang regionstyrets ønske og oppfordring til å få med unge 
representanter i klubbstyrene. 
 
Neste styremøter: 12.januar  
8.februar, 8.mars, 12.april og 10.mai 
 
 
 

 

Vedtak: Regionstyret kontakter tildelte klubber. 
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