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STYREMØTE #01 /2017-2018 - Protokoll 
Dato: 13.06.2017 
Kl: 18:00-21:00 
Sted: Idrettens hus, 3 etg. Styrerommet 
 
Tilstede:  
Birger Velle Hanssen, Leder 
Mikael Tangen, Styremedlem 
Frode Andersen, Varemedlem 
Edel Johannessen, Adm. økonomi 
Vibeke Molvik Eriksen, Adm. Leder 
 
Forfall: Marit Mjelde, Agnethe Lie Øyri, Ingrid S. Tholo og Trude Femsteinevik  
 

Saksliste: 
1) Velkommen fra styreleder  
2) Informasjon fra Administrativ leder 

a. Hverdagen 
b. Status Sandvolleyball 
c. Status medlemsregistrering 2016 
d. Aksjonsliste 
e. Sommerleiren 2017 
f. Klubb besøk 

3) Økonomi – gjennomgang av regnskap 
a. Gjennomgang av regnskap 
b. Fullmakt til Adm. Leder Vibeke Molvik Eriksen  

4) Terminplan 2017-2018 
5) Sesongen 2017-1018, divisjonsinndeling og adm. Regelverk for lavere divisjoner 

a. Påmeldte lag 
b. Divisjonsinndeling 
c. Adm. Regelverk for lavere divisjoner 
d. Teen Volley og Mix volleyball for ungdom 

6) U15 NM 
7) Fordeling av ansvarsområder for styremedlemmene 

a. SK Leder 
b. Utviklingsmidler 
c. Regionslag 
d. Turneringene/Juryleder 

8) Fastsette agenda for kommende styremøter 
9) Annet 
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REFERAT: 
 

1) Velkommen fra styreleder – kort velkommen fra Birger V. Hanssen 
 

2) Informasjon fra Administrativ leder, Vibeke M. Eriksen 
a. Hverdagen -kort informasjon om hvordan den første perioden har vært på idrettens 

hus. Mange saker å gripe fatt i, viktig å ta en sak om gangen og gjøre det skikkelig. 
Gleder meg til å komme opp i høyere tempo.  

b. Status Sandvolleyball – Godt i gang med sesongen. Registrert færre deltakende lag pr. 
turnering. Vi snakket litt rundt bordet om hva som er årsaken til dette. Høyt nivå på 
de beste, burde vi få til lavterskel tilbud. Viktig at klubbene er formidler av 
sandvolleyballaktivitetene på lik linje som innendørs.  Vi må bli bedre på lisens.  

c. Status medlemsregistrering 2016 – gode tall i Hordaland med medlemsøkning både 
totalt og på sandvolleyball. 

•  Økning i 2016 – Totalt 2.599 (2.468) 

• SVB – 595 aktive medlemmer fordelt på 17 klubber, Økning på 148 stk  

• VB – 2004 aktive medlemmer fordelt på 44 klubber. Nedgang på 17 stk  

• 6 klubber har ikke meldt inn: Austrheim (0), Framnes (14), Matre (10), 
Stanghelle (11), Sædalen (0) og Venjar (0). Tall i () = 2015 tall. 

d. Aksjonsliste – kort informasjon om aksjonslisten 
e. Sommerleiren 2017 – Invitasjon sendt ut, forberedelser og påmeldinger er på gang. 

Rossvoll med Eilev Nyland har kontroll.  
f. Klubb besøk – Adm. Leder planlegger klubbesøk i løpet av denne sesongen. Starter 

tidlig høst og håper å få gjennomført mins 10 klubb besøk før jul. Besøkene tas helst 
sammen med styre i forbindelse med styremøte eller trening. Fokus på hva HVBR kan 
bistå med for å øke aktivitet eller gjøre klubbarbeidet enklere.   

3) Økonomi – gjennomgang av regnskap ved Edel Johannessen. 
a. Gjennomgang av regnskap. Gjennomgang av tallene i vedlagt regnskap og balanse. 

Det vises et negativt resultat på kr. 265.477,88, i tillegg til at vi har 165.000 
utestående hos klubbene.  Gjennomgang av fodringer vil   

b. Fullmakt til Adm. Leder Vibeke Molvik Eriksen, vi avventer denne for å se hva som 
trengs. Det er viktig at det nye styret blir registrert i Brønnøysund for neste fullmakt 
blir skrevet.   

4) Terminplan 2017-2018 – kort gjennomgang av de første aktivitetene som kommer nå i 
sommer og starten av høsten. Åpningsturneringen kan få utfordring vedrørende antall 
disponible baner søndag. 04.11.2017 settes Møhlenpris inn som arrangør av 4. Div damer, 
Nykrohnborg er reservert. 

5) Sesongen 2017-1018, divisjonsinndeling og adm. Regelverk for lavere divisjoner 
a. Påmeldte lag – kort gjennomgang 
b. Divisjonsinndeling – Det ble enighet om å fortsette med 8 lag i divisjonene og 4. 

divisjon slik som planlagt. Mix serien vil bli gjennomført med 18 års aldersgrense.  
c. Adm. Regelverk for lavere divisjoner – Frode Andersen, Ingrid Sagen Tholo og Vibeke 

Molvik Eriksen skal ha en gjennomgang av regelverket for Hordaland.  
d. Teen Volley og Mix volleyball for ungdom – kort informasjon. Ingen vedtak eller tiltak 

settes i gang pr. dags dato.  
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6) U15 NM  

Det er fastsatt at U15 NM skal arrangeres 6-8 april i Haukelandshallen. Utfordringen 
er at det samme helg arrangeres 1. Div ranking samt semifinaler i sluttspillet.  
Historikk i saken: Klubber som har søkt: Gneist, Viking, Stord og Sotra. 
NVBF bekreftet at U15 kunne flyttes fra 6-8 april til helgen 13-15 april slik at 
Hordaland kunne arrangere U15 NM i Sotra Arena 
HVBR tildelte arrangementet til Sotra VBK på styremøte 18.04.2017 
Retrett fra NVBF – U15 NM må gjennomføres 6-8 april.  
Haukelandshallen er nå booket, hotell er reservert 
Hvem skal arrangere? 
 

• VEDTAK: Sotra VBK, TIF Viking og Gneist IL, volleyballgruppen blir forespurt om de er 
interessert i et samarbeidsprosjekt angående arrangement av U15 NM. Frist for 
tilbakemelding fra klubbene er 01.07.2017 
 

7) Fordeling av ansvarsområder for styremedlemmene 
a. SK Leder – Ingrid Sagen Tholo. Frode Andersen og Vibeke M. Eriksen er med i 

utvalget.   
b. Utviklingsmidler – Mikael Tangen får ansvar for oppfølging av klubbene i samarbeid 

med Birger V. Hanssen og Vibeke M. Eriksen. 
c. Regionslag – Trude Femsteinevik har ansvar for oppfølging av trenere, budsjett og 

koordinering av dette arbeidet i samarbeid med administrasjonen 
d. Turneringene/Juryleder – i Åpningsturneringen blir Birger V. Hanssen juryleder 

sammen med Frode Andersen, 1 representant fra arrangør og Ingrid S. Tholo. Resten 
fordeles på neste styremøte.  

8) Fastsette agenda for kommende styremøter 

• Godkjenne protokoll fra sist møte 

• Aksjonsliste 

• Info fra Adm 

• Økonomi 

• SK 

• Annet? 
 

Kommende styremøter Tirsdag 03.10.2017, kl: 18:00-20:30 
   Tirsdag 12.12.2017 Styremøte + Juleavslutning  

9) Annet 
a. Sandvolleyball anlegget i Kjøkkelvik. Det er kommet en henvendelse fra Lyderhorn 

som ikke er helt fornøyd med tingenes tilstand og samarbeidet med 
kommune/håndball.  
VEDTAK: HVBR kan ikke bidra vedrørende drift av Sandvolleyball anlegget i Kjøkkelvik. 
Vi ber Lyderhorn om å kontakte Idrettsrådet i Bergen for å få støtte til blant annet 
tømming av toalett.  

 
 
Vibeke Molvik Eriksen (s) 

Referent 
Idrettens Hus, 13.06.2016  
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