
 

  
                                      Protokoll Regionstyremøte 2020 - 2023 

 
Regionstyremøte Nr. 11/20-23 

Tirsdag 8.3.2021 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: 
66/20-23 Referater og protokoller 
67/20-23 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand/Covid-19 
68/20-23 Økonomi 
69/20-23 Sak til FR 
70/20-23 Kontakt med klubbene 
71/20-23 Eventuelt 
 
 
 
Sak 66/20-23 
Referater og protokoller 
Styret gikk gjennom FS-protokoller, FR-protokoller og RS-protokoll. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtak: Protokollen for Regionstyremøte nr.10/20-23 ble godkjent av styret. 
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Sak 67/20-23 
Rapport fra administrasjonen/rikets tilstand/Covis-19 
 
Administrasjonen gjennomfører så mye som mulig av handlingsplanen i denne 
utfordrende tiden med Covid-19, hvor mye har blitt digitalisert der det har vært 
mulig og hensiktsmessig. 
 
- 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 nå med å flytte utsatte kamper til etter påske, samt med 
kampoppsett for de som kan spille etter påske. Arbeidet med planleggingen av 
neste sesong har påbegynt. 
 
 
- Spill og trening: 

- Utvikling: Stort fokus på å skape økt aktivitet/motivasjon/inspirasjon via 
ulike tiltak på sosiale medier, rettet mot trenere og spillere. 

- Utdanning: Vi fortsetter med trenerutdanning og dommerutdanning via 
Teams. Ønsker også å gjennomføre klubbhusmoduler digitalt.   

- Rekruttering: Fokus på tiltak rettet mot klubber og trenere i 
barnehåndballen. 

- Klubb: Oppfølgning av klubb, og bistå etter ønsker og behov.   

- Dommere: Arbeider med inspirasjonsvideoer til regionale dommere.  

- TH håndball: Arbeider med Webinar i samarbeid med IK. Samt informere 
TH trenere om ulike trenerutdanninger i regi av oss.  

- Inkludering: Vi starter opp igjen med håndballtrening på Nome 
asylmottak. 

- Barnehåndball: 
- Totalt er det meldt på 447 lag i marsturneringen.  
- 213 lag på lørdag (6-8 år) og 234 lag på søndag (9-10 år). 
- 233 lag fra Buskerud og Telemark spiller turneringen. 109 lag lørdag, og 

126 lag søndag. 
- Ingen lag fra Vestfold får deltatt pga koronarestriksjoner i hele Vestfold. 

-  Ut i klubb: 
- Vi tilbyr igjen fysiske utviklingstiltak ute i klubb, med nasjonale og lokale 

retningslinjer.   
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- God respons fra klubbene etter nettartikler.  
- Vi fortsetter også med utviklingstiltak via nett. Spesielt utdanning. 
- Administrasjonen følger opp tilbakemeldingene fra styret i lys av 

«ringerunden» 

 

 
 
Sak 68/20-23 
Økonomi 
Regionstyret hadde en gjennomgang av følgende: 
- Årsregnskap for 2020 
- Likviditetsprognose til og med juni 2021 
- Budsjett 2021 
- Saldolister 
 
Det revisorgodkjente årsregnskapet ble godkjent av regionstyret. Den formelle 
godkjenningen gjøres digitalt, av den enkelte, i etterkant av styremøte. 
 
Refusjon av påmeldingsavgifter: 
Regionstyret besluttet å ikke ta påmeldingsavgifter for klubber med lag i 3.-
5.divisjon i sesongen 20/21. Alle klubber med lag i 3.-5.divisjon får tilbakebetalt 
innbetalte påmeldingsavgifter innen juni 2021.  
Når det gjelder påmeldingsavgifter for barn og unge, så avventer regionstyret 
beslutningen om refusjon av serieavgifter til vi vet hva støtteordningene i 
Krisepakke 4 vil inneholde. 
 

 
 
Sak 69/20-23 
Sak til FR (Forbundsrådet) 
 
Regionstyret i NHF Region Sør, har meldt inn følgende sak til Forbundsrådet: 
 
Harmonisering av påmeldingsavgift 2020/21, metode og medvirkning. 
Region Sør ønsker en politisk diskusjon rundt refusjon av påmeldingsavgiften for 
sesongen 2020/21, med tanke på størst mulig harmonisering. Det ønskes å se på 
hvordan utregningen av reduksjon skal settes opp, hvordan klubbene skal holdes 
informert og delta i prosessen. RegionSør ønsker å holde klubben i fokus jmf. 
Strategiplanens Strategiske målbilder; «NHFs strategiske og operative arbeid 
innenfor målbildene skal tuftes på to overordnede prinsipper: «UT I KLUBB» og 
«TJENESTETILBYDER». 

Vedtak: Til etterretning 
 
 

 

Vedtak:  Ingen bemerkninger til årsregnskapet for 2020. 
Full refusjon av påmeldingsavgifter til klubber med lag i 3.-
5.divisjon i sesongen 20/21. 
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Vi ber om at temaet settes på agendaen i det kommende Forbundsrådsmøte den 
09.03.2021. 
 

 
 
 
Sak 70/20-23 
Kontakt med klubbene 
Det har i hele perioden vært god kontakt med klubbene, på ulike fagområder og 
ulike tiltak. 
Regionstyret har ønsket å knytte bånd og bli bedre kjent med klubbledere, blant 
annet for at veien for å ta kontakt blir lettere i tiden fremover.  
Styremedlemmene har fått tildelt klubber. 
Styremedlemmene har gjennomført de aller fleste møtene og kan rapporterte om 
positive og gode samtaler.  
 
Styremedlemmene har sendt inn en tilbakemelding til Anine i administrasjonen, 
og administrasjonen følger opp aktuelle områder som er spilt inn.  
 

 
 
 
Sak 71/20-23 
Eventuelt 
 
 
Neste styremøter: 
12.april og 10.mai 
 

 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 
 

Vedtak: Til etterretning. 
 

 

Vedtak:  
Neste styremøter: 12.april og 10.mai 
 
 
 

 

Vedtak: Til etterretning. 
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