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STYREMØTE #02 /2017-2018 - Protokoll 
Dato: 03.10.2017 
Kl: 18:00-21:00 
Sted: Idrettens hus, 3 etg. Styrerommet 
 
Tilstede:  
Birger Velle Hanssen, Leder 
Frode Andersen, Varemedlem 
Ingrid Sagen Tholo, Styremedlem 
Marit Mjelde, Styremedlem 
Mikael Tangen, Styremedlem 
Trude Femsteinevik, Nest leder 
Vibeke Molvik Eriksen, Adm. Leder 
 
Forfall: Agnethe Lie Øyri og Edel Johannessen  
 

Saksliste: 
1) Godkjenne protokoll fra 13.06.2017  
2) Aksjonsliste 
3) Informasjon fra Administrativ leder 

a. Teen konseptet  
b. Premier Mini/Teen  
c. Elite Medical Sport ny samarbeidspartner  
d. Regionlags trenere og samlinger 
e. Fokus til adm i nærmeste fremtid:  
f. Informasjon fra NVBF 
g. Oppgaver på tvers av forbundets ansatte: 

 
4) Økonomi – gjennomgang av regnskap 

 
5) Seriekomiteen 

a. Er vi klar for sesongens snarlige avspark? 
b. Regelverkene - mangler gjennomgang.  
c. Overganger 
d. Overbyggingsavtaler 
e. Juryleder kommende turneringer 

 
6) Annet 

a. E-learning kurs + play clean – status 
b. Idrettsbingo 
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REFERAT: 
 

1) Godkjenne protokoll fra 13.06.2017 - Godkjent  
2) Aksjonsliste – gjennomgang og oppdatering av sakene.  
3) Informasjon fra Administrativ leder 

a. Teen konseptet  
i. Teen volleyball er et tilbud til mindre lag, klubber som har færre spillere i 

samme årskull samtidig som det er et artig tilbud til de mest erfarne 
volleyballspillerne også.  

ii. Rogaland og Øst er i gang og har positiv erfaring.  
iii. HVBR har ikke tatt med dette tilbudet i vår terminplan, og 2017-2018 må bli 

en sesong hvor vi prøver å få til aktivitet på klubbnivå/lokale turneringer i 
først omgang. Gjerne på en fredagskveld.  

iv. Følgende klubber ble/skal bli utfordret til å arrangere en prøveturnering i 
løpet av denne sesongen: Gneist, Kvernbit, Rossvoll, Sotra, Stord, TIF Viking, 
Trio og Sveio.  
Beslutning: Vibeke skal sende ut informasjon til klubbene om hva teen er og 
oppfordre klubbene til å arrangere en prøveturneringer. Styremedlemmene 
som hører til en av disse klubbene skal hjelpe egen klubb til å igangsette og 
fremsnakke tilbudet.  

b. Premier Mini/Teen – regionene i NVBF har gått sammen om å bestille inn diverse som 
skal fungere som premier til alle deltakere i MINI og de beste plasseringene i Teen. 
Beslutning: Styret ga Administrasjon fullmakt til å investere etter beste evne. 

c. Elite Medical Sport – kort informasjon om samarbeidet og hvilke gevinst HVBR får 
med dette samarbeidet. Vi har fått utstyr for nesten 10.000 kr til regionen som kan 
brukes på turneringer og ved andre arrangement. Det skal også inviteres til en 
temakveld 1 gang i året for alle klubbene hvor sikkerhet, trygghet og behov for 
medisinsk utstyr er tema.  

d. Regionlags trenere og samlinger – kort informasjon om nyhet som er lagt ut og 
hvordan trenere ser for seg de neste samlingene.  

e. Fokus til adm i nærmeste fremtid:  
i. Ferdigstille 2. Div Herrer og 3. Div Kvinne 

ii. Fakturere Dommer 2 og Trener 1 
iii. Invitasjon YS #01 – påmeldinger 
iv. Dommeroversikt 
v. Dommer kurs 

vi. Trener 2 kurs 
vii. Info ut om Teen konseptet – Dato? 

viii. Videregående /ungdom Skolemesterskap – Dato? 
ix. NM U15 Arrangør samarbeidsmøte  
x. Nyhet - Bruttotropp uttak regionslag, neste  samling 

f. Informasjon fra NVBF 
i. Trener og dommerlisens 

ii. Dommerbekledning 
iii. Valg av landslagstrenere - uttak landslag 

g. Oppgaver på tvers av forbundets ansatte: 
i. Personalhåndbok 

ii. #endelig mandag (?) 
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4) Økonomi – gjennomgang av regnskap 
a. Kort informasjon om status på regnskap og Edel Johannessen 
b. FOKUS på fakturering og BRUK av prosjektnummer 
 

5) Seriekomiteen 
a. Er vi klar for sesongens snarlige avspark? 
b. Regelverkene - mangler gjennomgang.  

i. Ingrid, Frode og Vibeke skal ha en gjennomgang 
Beslutning: Avtalt møte 10.10.2017  

c. Overganger 
i. Det er kommet en del uproblematiske overganger. Mange har fokus på frist 

innen 01. oktober. Kan også melde overgang frem til 15. oktober. Alle 
overganger skal bli lagret på en fellesmappe for NVBF. 

d. Overbyggingsavtaler 
Det er ønskelig med navn på spiller(e) dersom en eller begge klubber inngår flere 
overbygningsavtaler. Det er også ønskelig det bør komme tydelig frem i avtalen at det 
er til enhver tid moderklubben som avgjør bruk av spilleren(ne).   

e. Juryleder kommende turneringer 
28.10 U17  Trude 
29.10  U19/3.Div M Trude 
04.11 U13/4.Div Vibeke 
05.11 U15  Vibeke 
11.11 MIX  Vibeke 
18.11 U17  Trude 
19.11 U19/3.Div M Frode 
09.12 U13/4.Div Mikael 
10.12 U15  Mikael 
 

7) Annet 
a. E-learning kurs + play clean – status 
b. Idrettsbingo 
c. Vedrørende doping – hvordan vite om et product er sikkert å bruke. WADA – doping 

listen anbefales. 
d. Gneist – ønsker å få til rekruttering med å sende en trener på skolebesøk. Birger 

informerte om vurderingene Gneist gjør i denne forbindelsen. 
e. Politiattester – Vi må få klubbene til å følge opp. Besluttet at man lager en sak på nett 

og sender mail til alle klubblederne. 
 
Kommende styremøter:  
12.12.2017 Styremøte #03 + Juleavslutning. Vi starter kl. 17:00 
20.02.2018 Styremøte #04 
20.03.2018 Styremøte #05 
28.04.2018 Regionsting 
 
Vibeke Molvik Eriksen (s) 

Referent 
Idrettens Hus, 28.11.2017  
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