
 

  
                                      Protokoll Regionstyremøte 2020 - 2023 

 
Regionstyremøte Nr. 12/20-23 

Mandag 12.4.2021 på Teams 

 

Tilstede: 
Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Mai-Britt Kopperud 
Trine Brox 
Truls Gundersen 
Tom Sørensen 
Nora Kaalstad 
Alexander Christiansen 
 
Forfall: 
Aasta Ajer 
 
 
 
Saksoversikt: 
72/20-23 Referater og protokoller 
73/20-23 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand/Covid-19 
74/20-23 Økonomi 
75/20-23 Krisepakke 4 
76/20-23 Tilbakemeldinger fra klubb på undersøkelse 
77/20-23 Beachhåndball 
78/20-23 Kontakt med klubbene 
79/20-23 Eventuelt 
 
 
 
Sak 72/20-23 
Referater og protokoller 
Styret gikk gjennom FS-protokoller, FR-protokoller og RS-protokoll. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vedtak: Protokollen for Regionstyremøte nr.11/20-23 ble godkjent av styret. 
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Sak 73/20-23 
Rapport fra administrasjonen/rikets tilstand/Covid-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:  
Serieinvitasjon er publisert med påmeldingsfrist 1.mai.2021. 
Beachserie-invitasjon er publisert med påmeldingsfrist 18.april 2021. 
 
 
- Spill og trening: 
- Utdanning: Vi har digitalisert «barnehåndballtreneren» og «trener 1». Noe som 
har vært en stor suksess. Vi fortsetter med dette frem til sommeren, samt ser på 
hva som er mulig å få til innen beachtrener og dommerutdanning. 
Dommeravdelingen avdekker behov for digital utdanning frem til sommeren.  

- Klubb: Administrasjonen følger opp klubbene etter fristen på 
idrettsregistreningen, samt de andre klubbene frem mot sommeren.  

- Kast ballen: Et stort rekrutteringsprosjekt i samarbeid med skole og jobb 
sparkes i gang denne uken.  

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

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

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

- 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» 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vedtak: Til etterretning 
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Sak 74/20-23 
Økonomi 
Det er knyttet stor usikkerhet til tilskudds pakken som kom fra regjeringen, da den 
treffer dårlig for alle våre organisasjonsledd, i motsetning til tidligere krisepakker. 
Det jobbes i denne sammenheng mye fra NIF og særforbund, samt hele 
frivilligheten, inn mot KUD og regjeringen, for å få endret denne til å treffe bedre. 
Ingen endring har kommet enda, men signalene for endringsområder og innhold 
er tydelig meldt inn. 
 

 
 
Sak 75/20-23 
Krisepakke 4 
Se sak over 
 

 
 
Sak 76/20-23 
Tilbakemeldinger fra klubb på undersøkelse 
 
NHF Region Sør har publisert og sendt ut en spørreundersøkelse til klubbene, 
som i all hovedsak hadde følgende spørsmål under. Det var 40 respondenter fra 
klubbene, som i all hovedsak besto av styremedlemmer. Noen gode innspill kom 
også som fritekst: 

 
 
Vi registrerer at planlagte tiltak er tilstrekkelig, samt at Temakvelder er ønsket fra 
noen. Temakvelder ser vi nærmere på i tiden som kommer, og det er planlagt en 
Temakonferanse for alle klubbene i Sandefjord 20.-21.august . 
 

Vedtak: Til etterretning 
 

 

Vedtak: Til etterretning. 
 

 

Vedtak: Til etterretning 
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Sak 77/20-23 
Beachhåndball 
Invitasjon til Beachserien og Beach NM er sendt ut, med påmeldingsfrist 
henholdvis 18.april og 1.mai 2021. 
Det inviteres til Beachtrenerutdanning og Beachdommerutdanning. 
 

 
 
 
 
Sak 78/20-23 
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/sender inn en tilbakemelding til Anine i 
administrasjonen, og administrasjonen følger opp aktuelle områder som er spilt 
inn.  
 

 
 
 
Sak 79/20-23 
Eventuelt 
 
Neste styremøte: 
10.mai 
 

 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak:  
Neste styremøter: 10.mai 
 
 
 

 

Vedtak: Til etterretning. 

 

Vedtak: Til etterretning. 
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