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REFERAT   
Styremøte Region Nord 02.05.2017 

Deltakere: 

Odin, Ida, Morten og Inger 

 

Google Hangout møte  

 Møtetid kl. 2000 – 2100 

 

 

Sak 34/2017 - Godkjenning av referat fra styremøte 28.03.2017, valg av referent 

Referat ble godkjent. 

Inger ble valgt som referent. 

 

Sak 35/2017 – Prisliste, satser og kontingenter 2017/18 

Foreslåtte satser er uendret fra inneværende sesong. 

Vedtak: Prisliste vedtas 

 

Sak 36/2017 – Møteplan 2017/2018 

Fast ukedag onsdager kl 20-21.  

Vedtak: Møteplanen ble vedtatt 

 

Sak 37/2017 – Foreldrevettregler Region Nord 
Forslag til foreldrevettregler ble presentert, styret hadde mindre innspill til endringer.  

Vedtak: Odin justerer forslaget og sender ut til styret på epost, behandles på neste styremøte. 

 

Sak 38/2017 – NM regionlag sandvolleyball 2017, 30/6 – 2/7, Stavanger 

Det er ikke planlagt eller budsjettert med regionlag fra Nord. Styret åpner opp for å annonsere at 
interesserte kan søke om å representere Nord på selvkost. Ved flere interessenter nyttes 
loddtrekning. 
Vedtak: Inger skriver utkast til kriterier for å komme i betraktning og sender til styret innen 7. mai.  
 

Sak 39/2017 – Terminplan 2017/18 

Terminplanen ser grei ut med unntak av kollisjon runde 4 og NNM. Ingrid Emilie følger opp dette 

konkret. 

Igangsette prosess med regionlag U16 (inne). Morten avdekker hvor de største spillermiljøene de 

nærmeste årene befinner seg og følger opp med trenerrekruttering på mest hensiktsmessig sted.  

 

Sak 40/2017 – Mesterskapsrullering Nord 

Rulleringsplanen anses som veiledende og tas opp årlig på regionmøtet. 

 

 

https://volleyball.klubb.nif.no/regionnord/Sider/Hjem.aspx
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Sak 41/2017 – Utviklingsmidler 2017 

Styret vektlegger viktigheten av å støtte nye miljøer også en videre periode. 
 
Sak 41/2017 – Teen Volley  – nyskapende aktivitetstilbud for ungdom 

Konseptet er under arbeid, planlagt lansert 27/4, implementering mai, igangsetting H2017. 
 

Eventuelt 

Nyhetsbrev renskrives og sendes ut, opplysningene er korrekte. 

 

 

Referent  

Inger Klo 
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