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Det sjette ordinære Regionsting i NHF Region Sør på Rica Park Hotel Drammen 

11. – 12. mai 2012. 

 

Åpning 

Bernt Thomassen ønsket velkommen på vegne av administrasjonen og Regionsstyret. 

Spesielt velkommen til tingets inviterte gjester; Tonje Jelstad fra Forbundsstyret og 

Jorun Horgen fra Buskerud Idrettskrets. 

Ba så om ett minutts stillhet for alle i håndballfamilien som har gått bort siste 

tingperiode. 

 

Norges Håndballforbund fylte 75 år 2. mai, noe som ble markert hos alle regioner og hos 

NHF. Selve feiringen vil foregå i Oslo 15.-16.juni, i forbindelse med Håndballguttas 

viktige VM-kvalikkamp, forteller Thomassen. Region Sør har også jubileum i 2012, det er 

10 år siden regionen ble formelt stiftet 25. mai 2002. Regionen er nå godt etablert i 

Drammen. 

 

Frafallet blant ungdom er stort. Vi må alle jobbe beinhardt og tenke nytt, oppfordrer 

Bernt Thomassen. Barnehåndballturneringene viser at det gror godt blant de yngste. Vi 

må jobbe sammen, med fokus på utdanning og anlegg, slik at vi er rustet til å ta i mot 

alle barna.  

 

Vi har flere topplag her i regionen, disse har vi et godt samarbeid med gjennom trener- 

og dommerutdanning. Ønsker opprykkslagene Glassverket, Hønefoss og St. Hallvard 

lykke til i ny divisjon.  

 

13. og 15. juli kommer Håndballjentene til Drammen for å spille Nettbuss SOC under 

oppkjøringen til OL. Regionen gleder seg til å arrangere disse kampene. 

 

Dommere opplever fortsatt til stadighet å bli utskjelt. Det er lov å være uenig og sint, 

men behandlingen mange dommere får er uakseptabel. Thomassen oppfordrer derfor alle 

klubber til å gjøre en jobb i forhold til hvordan man behandler dommere. 

 

Klubbhåndboken er et fantastisk tilbud til både topp og bredde, oppfordrer klubbene til å 

ta kontakt med regionen dersom de ønsker implementering. 

 

Bernt Thomassen oppfordrer til slutt til gode og konstruktive diskusjoner, og ønsker 

lykke til med tinget. 

 

Økonomien i norsk håndball og prioriterte arbeidsområder for NHF 

Tonje Jelstad representerer FS på årets ting, og startet med å takke for at hun fikk 

komme og overbringe hilsen fra Forbundsstyret.  

Det er god drift i håndball-Norge generelt, med variasjoner fra region til region. 

Oversikten viser god økonomi i Region Sør. 

 

Tonje Jelstad presenterte videre prioriterte arbeidsområder for NHF: 

- Utvikling av organisasjonen 

- ”Prosjekt Brasil 2016” – sportslig fokus for å få Håndballgutta til OL. 

- Topphåndballprosjektet 
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- FRAM – kvinneprosjekt med fokus på å beholde, rekruttere og videreutvikle kvinnelige 

trenere, ledere og dommere. 

- Medlemsutvikling 

- Mesterskapssøknader. Pt er Euro2016 neste mål. Jobbes også med søknader til VM 

Kvinner 2019. 

- 75-årsjubileum, med ”Begeistringshelgen” 15.-17/6. 

- Nasjonalanlegg.  

 

Tonje Jelstad avsluttet med å hilse fra resten av FS og alle ansatte på Ullevål, med ønske 

om et godt regionsting. 

 

Hilsen fra Idrettskretsene 

Jorun Horgen, daglig leder hos Buskerud Idrettskrets, takket for invitasjonen. BIK er glad 

for å ha Region Sør som leietaker på Idrettens Hus i Drammen, og for bidrag både på 

sosialt og faglig plan.  

Horgen overbringer så hilsener fra idrettskretsene i Telemark og Vestfold. I Telemark er 

de glade for økning av aktivitetstallene i håndballen i Telemark. TIK håper regionen vil ha 

fokus på kompetanseutvikling hos klubbene, og samarbeid rundt idrettskretsens prosjekt 

365.  

Fra Vestfold Idrettskrets uttrykkes det stolthet over Larvik HK. 

 

Horgen avslutter så med å ønsker styret, administrasjonen og delegatene lykke til videre 

med arbeidet, og lykke til med tinget. 
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SAK 1: SAKSLISTE 

1. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakter 

54 stemmeberettigede ved oppstart av tinget.  

 

Delegatene Raymond Pettersen (38), Svanhild Verpe Moen (47) og Brit Lundegård (60) 

representerer Valgkomiteen. Tiltrer tinget som normalt, med unntak av ved valg. 

 

2 Godkjenne saksliste og forretningsorden med tidsramme 

Enstemmig godkjent. 

 

SAK 3: VALG AV FUNKSJONÆRER 

Følgende ble valgt: 

Dirigent:   Kristin Haftorn Johansen 

 

Sekretærer:   Hans Petter Andersen      

   Mari Eknes Nyhus 

 

Tellekorps:  Ole Kristin Strøm       

   Tore Andersen       

   Kjetil Larsen  

 

Talerekke-  Dagrun Landerud 

registrering:   

 

Underskrive  Jan Erik Gulbrandsen (Hønefoss) 

tingprotokoll:  Monica Johansen (Stokke) 

 

 

SAK 4: BERETNINGER 

 

4.1 REGIONSTYRETS BERETNING 

Ingen tilføyning eller kommentar. 

 

4.2 UTVIKLINGSUTVALGET 

Ingen tilføyning eller kommentar. 

 

4.3 SERIEAKTIVITET 

Ingen tilføyning eller kommentar. 

 

4.4 DOMMERUTVALGET 

Ingen tilføyning eller kommentar. 
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SAK 5: REGNSKAP 

Regnskap 2010 – enstemmig godkjent 

Regnskap 2011 – enstemmig godkjent 

Kontrollkomiteens kommentar – enstemmig godkjent 

 

 

SAK 6: TILSETTING AV REVISOR 

 

Delegat nr 50, Bernt Thomassen, leder av RS, kommer med endringsforslag. Basert på 

organiseringen av norsk håndball, og at NHF nå har en felles føring av regnskap, bes det 

om at det kommende RS får fullmakt til å bytte revisor ila tingperioden dersom NHF 

ønsker dette. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt  

 

SAK 7: INNKOMNE FORSLAG 

 

7.1.1 LOVFORSLAG 
Regionsstyret foreslår endring av tekst i Innledende bestemmelser § 1-5 Tillitsvalgtes 

godtgjørelser. 

 

Forslagsstillers motivering: 

I tråd med de andre regionene skal det i § 1-5 kun stå intensjonene i forhold til 

tillitsvalgtes godtgjørelser, ikke hvilken størrelse på honorarene som til en hver tid 

gjelder. 

 

Regionstyret foreslår: 
§ 1-5 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitvalgte kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeide. Godtgjørelse til regionsstyret 

fastsettes av Regionstinget. RS-medlem kan etter søknad i tillegg gis kompensasjon for 

tapt arbeidsfortjeneste inntil 15 dager pr år. 

-   Kommer til anvendelse der RS-medlem ikke innvilges tjenestefri av 

   sin arbeidsgiver. 

-   Det settes et maksimumbeløp for kompensasjon pr. time lik daglig 

   leders til enhver tid gjeldende timelønn. 

Fravær: 

Ved stort fravær uten relevant begrunnelse vil honoraret reduseres forholdsmessig. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger. 

 

Delegat nr 51, Geir Floen, nestleder i RS, orienterte om bakgrunnen for forslaget. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt  
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7.1.2 ENDRING I TINGREPRESENTASJON § 2-2.1 

 

Forlagsstillers motivering: 

Regionsstyret har erfart over tid at klubbenes interesse rundt soner ikke er overveldende 

stor og sørlig ikke i politisk forstand, men at det fortsatt kan være et aktivitetsledd. 

Regionsstyret mener derfor at tiden nå er moden for endringer rundt sonebegrepet. I 

dette forslaget gjelder det tingrepresentasjon som flyttes fra soneleddet over til 

klubbleddet.  

Regionstyret foreslår: 

§ 2-2.1 Med tale-, forlags- og stemmerett: 

 

a Klubbrepresentanter 

Antall klubbrepresentanter beregnes ut fra antall spillende lag i klassene J/G 11 og eldre 

som deltar i kamper arrangert av regionen eller NHF pr 1. januar det året Regionstinget 

avholdes. 

Klubber som har: 

 

Opptil 10 spillende lag kan stille med:  1 representant 

11 lag og over kan stille med:   2 representanter 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger. 

 

Delegat nr 55, Per Inge Bjerkseter, medlem av RS orienterte om bakgrunnen for 

forslaget. Sonearbeidet har ikke fungert, og avstanden mellom klubb og region er mindre 

enn for ti år siden. Styret mener derfor at sonebegrepet bør fjernes som et politisk nivå i 

organiseringen, men at sonen bør bestå som begrep i forhold til geografiske områder og 

aktivitet.  

 

 

Delegat nr 60, Brit Lundegård, Hei, foreslår 

Klubber som har 7 lag og over kan stille med 2 representanter. 

 

Det ble avgitt 52 stemmer, hvorav 28 stemte for benkeforslag, og 24 stemte for 

Regionstyret sitt forslag. Regionstyret trakk sitt forslag. 

Benkeforslag vedtatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

7 
 

 

7.1.3 FORSLAG OM ENDRING I § 2-2.4 MED TALE- OG FORSLAGSRETT I SAKER 

SOM BERØRER DERES VIRKEOMRÅDE: 

 

Forlagsstillers motivering: 

I samsvar med forslag 7.1.2 på Håndballtinget 2011 ble punkt d i NHFs lov § 2-2.2 

strøket. Dette på bakgrunn av tinget ikke så noen grunn til at 

dommere/dommerobservatører skulle ha noen bedre grunner for egen representasjon 

enn andre faggrupper innenfor håndballen eks. spillere, trenere eller instruktører. 

 

Regionstyret foreslår: 

Punkt d i § 2-2.4 strykes. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger. 

 

Delegat nr 52, Rigmor Øverli, Regionsstyret. Orienterer om at forslaget kommer med 

bakgrunn i endringer på Håndballtinget 2011. Det er ønskelig med mest mulig likt 

lovverk. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

7.1.4 FORSLAG OM ENDRING I § 2-2.6 KRAV TIL REPRESENTANTENE 

Forlagsstillers motivering: 

Hvis forslag 7.1.2 vedtas, må teksten i § 2-2.6 endres. 

 

Regionstyret foreslår: 

Regionstyret foreslår følgende tekst i § 2-2.6: 

Enhver representant må ha klubbtilhørighet til klubben han/hun representerer. Bare de 

fremmøtte representanter har stemmerett. Ingen representant har mer enn en stemme. 

Representanten må ha fylt 15 år og være tilsluttet en klubb i regionen. Regionsstyrets 

medlemmer har dog ikke stemmerett under behandling av beretninger og regnskap. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger. 

 

Delegat nr 55, Per Inge Bjerkseter, RS. Orienterer om bakgrunnen for forslaget. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
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7.1.5 FORSLAG OM ENDRING I § 2-4 TIDSFRISTER 

Forlagsstillers motivering: 

I forhold til vedtaket om at Forbundsting ble endret til Håndballting i 2011 og hvis styrets 

forslag i sak 7.1.2 vedtas, må teksten i § 2-4 endres. 

Regionstyret foreslår: 

Forbundsting i linje to erstattes med Håndballting og alt med Soner strykes. 

Ny formulering blir som følger: 

 

§2-4 Tidfrister 

Regionsting skal holdes ingen utgangen av juni hvert 2. år, når NHF ikke har 

Håndballting og innkalles av Regionsstyret med minst 3 måneders varsel direkte til 

klubbene. Forslag som ønskes satt opp på sakslisten for tinget må være Regionsstyret i 

hende senest 2 måneder før tinget. Fullstendig saksliste med foreliggende forslag, 

beretning, et utdrag av de reviderte regnskap samt valgkomiteens innstilling må være 

utsendt senest 1 måned før tinget. 

 

Protokoll fra Regionstinget sendes ut senest 1. august samme år. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger. 

 

Delegat nr 51, Geir Floen, nestleder RS, orienterer om forslaget. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

7.1.6 FORSLAG OM ENDRING I § 2-5.9 BEHANDLE OG VEDTA FOR 

BUDSJETTPERIODEN 

Forlagsstillers motivering: 

I tråd med klargjøringen i forslag 7.1.1 § 1-5. 

 

Regionstyret foreslår: 

Legge til punkt c slik at eventuelle forslag om endringer i godtgjørelser til Regionsstyret 

behandles under § 2-5.9 c. 

 

§ 2-5.9 c blir da som følger: 

Behandle og vedta for budsjettperioden (kommende to kalenderår, dvs kalenderåret 

etter det år tinget avholdes og det derpå følgende): 

   a. Budsjettramme 

   b. Klubbkontingent til regionen 

   c. Fastsette godtgjørelse for Regionsstyret. 

Lovkomiteens bemerkning: 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
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7.1.7 FORSLAG OM ENDRING AV § 2-5.10 A VELGE 

 

Forlagsstillers motivering: 

Region Sør er nå så godt innarbeidet som ett organisasjonsledd at styret ikke lenger ser 

noe grunnlag for å velge medlemmer til kommende regionsstyrer ut fra en geografisk 

tilhørighet slik det har vært til må, men at medlemmer må kunne velges på fritt grunnlag 

ut i fra lyst og kompetanse. Spesifikk plass for ungdomsrepresentanter går ut, men det 

anmodes selvfølgelig om at interesserte unge personer må få mulighet til å velges inn. 

 

Regionstyret foreslår: 

Regionstyret foreslår følgende sammensetning av kommende styrer og § 2-5.10 a vil se 

ut som følger: 

 

§ 2-5.10 VELGE 

a Regionstyre, som skal bestå av 7 faste styremedlemmer og 1 varamedlem med 

følgende sammensetning: 

- Styreleder 

- Nestleder 

- 5 styremedlemmer 

- 1 varamedlem 

 

Delegat nr 60 forslår 

I Regionstyret bør det være minst en representant fra hvert område; Telemark, 

Buskerud, Vestfold. 

 

Delegat nr 50, Bernt Thomassen, leder RS. Viser til Regionstinget i 2010, hvor 

representanter fra Telemark ba om dette forslaget. Presiserer at det tilfaller 

valgkomiteen en stor oppgave i forhold til regionens ivaretakelse. 

 

Regionstyrets forslag vedtatt. Det ble avgitt 54 stemmer, hvorav 32 stemte for.  

 

7.1.8 FORSLAG OM SLETTING AV § 3-1.5 

 

Forlagsstillers motivering: 

Dette punktet i § 3-1.5 har ikke hatt relevans i de siste periodene og bør strykes. 

 

Regionstyret foreslår: 

Innholdet i § 3-1.5 i sin nåværende form strykes. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger. 

 

Delegat nr 50, Bernt Thomassen, leder av RS, orienterer om forslaget. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
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7.1.9 FORSLAG OM ENDRING I § 3-1.7 REGIONSTYRET SKAL 

 

Forlagsstillers motivering: 

Pr i dag står det i § 3-1.7 punkt i at styret skal ansette regionens funksjonærer. Siden 

alle i dag blir ansatt av Norges Håndballforbund har ikke dette punktet noen relevans, og 

strykes derfor. 

 

Regionstyret foreslår: 

§ 3-1.7 punkt i strykes. 

 

Regionstyret foreslår hvis forslag 7.1.8 og første del av 7.1.9 blir vedtatt så løftes 

nåværende § 3-1.6 og § 3-1.7 frem og blir nye § 3-1.5 og § 3-1.6. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger. 

 

Delegat nr 53, Morten Egge, RS. Orienterer om forslaget. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

7.1.10 FORSLAG OM ENDRING I § 3-2.1 ARBEIDSUTVALG 

 

Forlagsstillers motivering: 

I tråd med NHF sin § 4-4 Arbeidsutvalget, foreslår regionens styre å følge intensjonen i 

denne. 

 

Regionstyret foreslår: 

Følgende tekst for § 3-2.1: (Hvis AU velges gjelder fortsatt §§ 3-2.2 og 3.2.3) 

 

§3-2.1 Regionstyret kan velges et Arbeidsutvalg (AU) bestående av 3 av Regionstyrets 

medlemmer. Lederen er selvskreven leder i Arbeidsutvalget. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger. 

 

Delegat nr 53, Morten Egge. Orienterer om forslaget på vegne av Regionstyret. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
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7.1.11 FORSLAG OM ENDRING I § 3-3 DAGLIG LEDERS MØTERETT 

 

Forslagsstillers motivering: 

Styret foreslår at teksten i § 3-3.1 skal samsvare med de andre regionene og NHF i 

tilsvarende paragraf. Men at § 3-3.1 fra nå skal hete bare § 3-3. 

 

Regionstyret foreslår: 

Følgende formulering: 

 

§ 3-3 Daglig leder tiltrer Regionstyret / Arbeidsutvalget med tale- og forslagsrett. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger. 

 

Delegat nr 51, Geir Floen, orienterer om forslaget på vegne av Regionstyret. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

7.1.12 FORSLAG OM ENDRING I §§ 3.4 OG 3.5, OG OPPRETTELSE AV § 3.6 

 

Forslagsstillers motivering: 

I samsvar med de øvrige regionene og NHF ønsker vi å få inn en paragraf med ansattes 

møterett. Denne paragrafen foreslås til § 3.4. Konsekvensen av dette blir å flytte gammel 

§ 3.4 Nøytralitet til § 3.5 og så opprette ny § 3.6 fra gammel 3.5 Protokoller. 

 

Regionstyret foreslår: 

Følgende opplisting fra §§ 3.4 – 3.6 

 

§ 3.4 Ansattes møterett 

Den tillitsvalgte for de ansatte har møterett i Regionstyremøtene med talerett i saker 

som vedrører de ansatte og med rapporteringsansvar til de ansatte fra styrearbeidet ut 

fra retningslinjer gitt av Regionstyret. Representanten fratrer i saker av styreintern 

karakter. 

 

§ 3.5 Nøytralitet 

Under saksbehandling og avgjørelser skal Regionstyret og Arbeidsutvalget ha en slik 

sammensetning at sakene kan behandles og avgjøres av nøytrale medlemmer. 

§ 3.6 Protokoller 

Det skal føres protokoll over Regionstyrets/Arbeidsutvalgets forhandlinger. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger. 

 

Delegat nr 51, Geir Floen, orienterer om forslaget på vegne av Regionstyret. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
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7.1.13 FORSLAG OM ENDRING I § 4-1 SONER 

 

Forslagsstillers motivering: 

I tråd med tidligere forslag så er nå regionstyret av den formening at sonenes betydning 

tones ned, men at begrepet soner fortsatt består. Både møtevirksomhet og ikke minst 

utviklingstiltak og kursvirksomhet legges fortsatt ut i sonene, men at kontakt direkte mot 

klubb prioriteres sterkere fremover. 

Regionstyret foreslår: 

Følgende: 

 

§ 4-1.1 Etter Regionstingets beslutning fordeles regionens klubber på at antall soner slik 

at klubber med naturlig samhørighet og geografisk nærhet plasseres i samme sone. 

Og at 

§§ 4-1.2 – 4-1.5 som følge av forslaget utgår. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger. 

 

Delegat nr 52, Rigmor Øverli, orienterer om forslaget på vegne av Regionstyret. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

7.1.14 FORSLAG OM ENDRING I § 4.2 REGIONAL HÅNDBALLPOLITISK 

KONFERANSE 

 

Forslagsstillers motivering: 

§ 3-2 i NHFs lover – Regionenes faste møter med sone og klubb – ble behandlet på 

Håndballtinget 2011 og intensjonene i NHFs § 3-2.2 ble sterkt forenklet. Regionen endrer 

i tråd med dette navn fra Regional håndballpolitisk konferanse til Temakonferanse, dette 

i tråd med § 3-2.1 i NHFs lov. 

 

Regionstyret foreslår: 

At § 4-2 endres til Temakonferanse og at § 4-2.1 har følgende formulering: 

§ 4-2.1 Regionen skal etablere regelmessige og egnede arenaer for møter med klubber 

og eller andre naturlige grupperinger, der aktuelle temaer/saker/problemstillinger settes 

under debatt. Temakonferansen avholdes en gang pr år. 

 

Som en konsekvens av overnevnte forslag, utgår §§ 4-2.2 og 4-2.3. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger. 

 

Delegat nr 53, Morten Egge, orienterer om forslaget på vegne av Regionstyret. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
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SAK 8: HANDLINGSPLAN 2012-2015 – BUDSJETT 2014-2014 
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8.1 HANDLINGSPLAN 
Håndballidretten 

Ingen delegater ber om ordet. 

 

Organisasjon 

Ingen delegater ber om ordet. 

 

Anlegg 

Ingen delegater ber om ordet. 

 

Marked og arrangementer 

Ingen delegater ber om ordet. 

 

Kommunikasjon 

Delegat nr 25, Ragnar Thon, Nøtterøy: Regionen må få avisene til å omtale idretten vår. 

 

Salg og forretningsutvikling 

Ingen delegater ber om ordet. 

 

Økonomi 

Ingen delegater ber om ordet. 

 

 

Handlingsplan 2012-2014 ble enstemmig vedtatt.  

 

 

 

LANGTIDSBUDSJETT 

 

Delegat nr 50, Bernt Thomassen, leder RS, orienterer om budsjettforslaget: 

Hele budsjettet gjenspeiler Handlingsplanen. Dette skal det kommende styret og 

administrasjonen jobbe etter. Når det gjelder godtgjørelse til styret, så har man valgt å 

beholde dette beløpet uendret for neste periode. 

 

 

Budsjettrammen 2012-2014 ble enstemmig vedtatt.  
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SAK 9: VALG 

 

9.1 Regionstyret 

 

Leder: Geir Floen – opprykk 

Nestleder: Morten Bredo Egge – opprykk 

Styremedlem: Rigmor Øverli – gjenvalg 

Styremedlem: Per Inge Bjerkseter – gjenvalg 

Styremedlem: Henning Nygård – ny 

Styremedlem: Gro Gulliksen – ny 

Ungdomsrep.: Nina Haugen – ny 

Ungdomsrep.: Marita Kvelle – ny 

Varamedlem: Erik Øie, ny 

 

9.2 Kontollkomite 

 

Leder: Kari B. Nyquist - opprykk 

Medlem: Ove Brude Kolstad - gjenvalg 

Medlem: Berit Kielch - ny 

Varamedlem: Arne Borch – gjenvalg 

 

9 C – Valgkomite 

Leder:Tove Iren Berget Knutsen - ny 

Medlem: Berit Fevang Eriksen - ny 

Medlem: Bernt Thomassen - ny 

Medlem: Cato Bjåland - ny 

Vara: Svanhild Verpe Moen – gjenvalg 

 

9.3 Valg av representanter til ting: 

 

Regionstyret foreslår: 

Regionstyret foreslår at det kommende styret gis fullmakt til oppnevne representanter og 

vararepresentanter til Idrettstingene. 

 

SAK 10: STED FOR NESTE REGIONSTING 

 

Regionstyret foreslår: 

Regionstyret foreslår at det kommende styret gis fullmakt til å bestemme sted for neste 

Regionsting. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
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HEDERSBEVISNINGER  

 

Følgende hedersbevisninger ble utdelt for fortjenstfull innsats  

for håndballen i Region Sør: 

Fortjenestemerke i sølv:  

Vibeke Thoresen 

Halvard Finrud 

Tonje Jelstad 

 

Hedersmerke i gull: 

Bernt Thomassen 

 

Blomster som takk for hjelpen til følgende personer: 

Kristin Haftorn Johansen – dirigent 

Marit Skretteberg – administrasjonen 

Dagrun Landerud – administrasjonen 

Grethe Solbakken – administrasjonen 

Mari Eknes Nyhus – administrasjonen 

Kjetil Larsen – administrasjonen 

Hans Petter Andersen – administrasjonen 

Ole Kristian Strøm – administrasjonen 

Tore Andersen – administrasjonen 

 

Bernt Thomassen fikk tildelt blomster av Tonje Jelstad, på vegne av FS og NHF. 

 

Protokollen er ført av Hans Petter Andersen og Mari Eknes Nyhus etter notater. 

 

 

 

Drammen, 24.05.2012 

 

 

 

 

 
Monica Johansen                       Jan Erik Gulbrandsen 


