
 

  
                                      Protokoll Regionstyremøte 2020 - 2023 

 
Regionstyremøte Nr. 13/20-23 

Mandag 10.5.2021 på Teams 

 

Tilstede: 
Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Mai-Britt Kopperud 
Trine Brox 
Truls Gundersen 
Tom Sørensen 
Nora Kaalstad 
Alexander Christiansen 
Aasta Ajer 
 
Forfall: 
 
 
 
Saksoversikt:  
80/20-23 Referater og protokoller  
81/20-23 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand/Covid-19  
82/20-23 Økonomi  
83/20-23 Stimuleringsordning (Krisepakke 4)  
84/20-23 Påmelding til sesongen 21/22  
85/20-23 Beachhåndball  
86/20-23 Eventuelt  
 
 
 
Sak 80/20-23 
Referater og protokoller 
Styret gikk gjennom FS-protokoller, FR-protokoller og RS-protokoll. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vedtak: Protokollen for Regionstyremøte nr.12/20-23 ble godkjent av styret. 
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Sak 81/20-23 
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:  
Beachserien:  

- kampoppsett i lokale serier publisert på fredag, 542 kamper. Kommer 
henvendelser fra lag som vi får med. Påmeldingsfrist for aktivitetsdag for 
de minste var i går, noen er det ikke mulig å gjennomføre da vi ikke har 
motstander til alle lag.  

 
Sesongen 21/22:  

- Var i forrige uke i kontakt med 10-årslag som «manglet» i påmeldingen. 
Alle er nå meldt på i 11-årsserien. Har også kontaktet 4. div herrer og 5. 
div damer som ikke er meldt på. Noen bekrefter at de ikke har lag lenger, 
noen vil etteranmelde, mens to av lagene har meldt seg på nå.  

 
- Spill og trening: 
Rekruttering:  

- Kast-ballen er et nytt rekrutteringsprosjekt i NHF, i samarbeid med våre 
sponsorer. Hver region har 50 skoler i sin kvote. 64 skoler er påmeldt. 
Regionen ønsker å omdisponere midler i rekrutteringsprosjektet for å få 
med alle. Nøkkelen er at dette er godt forankret i klubbene.  

Dommer: I disse tider arrangerer vi Dommer 1, og dommer beachhåndball.  

- Ca 30 personer påmeldt Dommer 1.  
- Ca 35 personer påmeldt dommer beachhåndball.  

Idrettsregistreringen: 

- Pr 10.05.21 har vi 17217 vs 19401 i 2019.  
- Fått oppdaterte tall fra 6 klubber, som ikke er lagt inn pr 10.05.2021 
- Ringer alle klubber med avvik fra i fjor. Etterregistrering ut mai.  

Utdanning: 

- Fortsatt veldig god respons på «barnehåndballtrenerutdanningen» og 
«trener 1» på nett.  

- Ingen klubber har pr 10.05.21 meldt interesse for beachtrenerutdanningen.  
Klubb: 

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

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

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

 

 
 
 
 
Sak 82/20-23 
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. 
 
Styret ønsker månedlige prognoser over økonomien. 
 
Styret fikk en gjennomgang av tilsendte kvartalsregnskap (Q1). Det er god 
kontroll på økonomien. Det er naturligvis svært viktig å ha ekstra fokus og 
oversikt i tiden som kommer, da det bl.a er usikkerhet knyttet opp til Krisepakke 4 
og hva vi får gjennomført av planlagt aktivitet.  
 

 
 
Sak 83/20-23 
Stimuleringsordning (Krisepakke 4) 
Se sak over 
 
Vi har mottatt vår andel av momskompensasjonen som NIF la inn fellessøknad 
på for idretten. Den var pålydende 147.939,-, som altså lå i stimuleringspakka fra 
regjeringen. 
 

 
 
 
 
 
Sak 84/20-23 

Vedtak: Kvartalsregnskap for 1.kvartal ble godkjent av styret. 
 

 

Vedtak: Til etterretning 
 
 

 

Vedtak: Til etterretning 
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Påmelding til sesongen 21/22 
 
Påmeldte pr 5.mai pr sesong: 
 
    21/22** 20/21 19/20  
Beskrivelse Klasse Antall lag Antall lag Antall lag  
Kvinner sr Kvinner senior 57 61 56  
Menn sr Menn senior 28 33 26  
Jenter 11 Jenter 11 76 75 80  
Jenter 12 Jenter 12 64 83 71  
Jenter 13 Jenter 13 68 76 83  
Jenter 14 Jenter 14 65 75 60  
Jenter 15 Jenter 15 63 58 63  
Jenter 16 Jenter 16 45 55 41  
Jenter 20 Jenter 20 47 38 36*  
           
Gutter 11 Gutter 11 49 43 38  
Gutter 12 Gutter 12 39 47 40  
Gutter 13 Gutter 13 36 40 33  
Gutter 14 Gutter 14 32 36 30  
Gutter 16 Gutter 16 40 48 51  
Gutter 20 Gutter 20 23 19 13*  
    732 787 672      

*J/G 18   
   **05.05.2021 

 

 
 
 
 
 
Sak 85/20-23 
Beachhåndball 
Beachserien:  

- kampoppsett i lokale serier publisert på fredag, 542 kamper. Kommer 
henvendelser fra lag som vi får med. Påmeldingsfrist for aktivitetsdag for 
de minste var i går, noen er det ikke mulig å gjennomføre da vi ikke har 
motstander til alle lag.  

Det inviteres til Beachtrenerutdanning og Beachdommerutdanning. 
 
Beachhåndball NM 11.-13.juni 2021, som NHF Region Sør arrangerer i 
samarbeid med NHF og klubber, er avlyst. Avlysningen kommer som en 
konsekvens av koronarestriksjonene, samt planlegging og forberedelser for 
arrangørene, leverandører, dommere, spillere, lag, osv. 
 
 

Vedtak: Til etterretning. 
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Sak 86/20-23 
Eventuelt 
 
Temakonferansen 20.-21.august 2021.  
Vi ønsker denne som en kick start på sesongen. 
Styret kom opp med noen ideer på innhold. Administrasjonen utarbeider et 
forslag til program og forelegger dette før neste styremøte. 
Styret melder inn ideer til innhold før neste styremøte. 
 
Styremedlem Nora Kaalstad refererte fra sin deltakelse på NIF sitt prosjekt 
«Idrettspolitisk arena for unge styremedlemmer 2021», hvor hun er deltaker. 
Prosjektet underviser deltakerne opp mot fremtidige Idretts ting, med bl.a. 
saksforberedelser, saksbehandling, saksinnlegg, lover/regler, prosedyrer, valg, 
osv. 
 
Neste styremøte: 
7.juni kl.1915 
 
 

 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Til etterretning. 
 

 

Vedtak:  
Styret melder inn ideer til temaer på Temakonferansen 20.21.august 2021. 
 
Neste styremøter: 7.juni 
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