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Deltakere: Jon Terje Fossland, Magnus Rodahl, Maike 
Kappus, Jon Erik Vollan, Odd Inge Persøy  

og ansatt Irene Sand 

Sted: Skype 

31.10.2018 
21.00  

 

 

Sak Beskrivelse 
Saksansvarlig, 

type sak 

26/2018-2019 

 

Omorganiseringen i NVBF.   

( dropbox: ..\Møteinnkallinger\2018-2019\Styremøte 31.10.18_Skype) 

Les «Regionstyrenes innspill til omorganiseringa i NVBF»  
Har vi flere synspunkter å spille inn fra Region Trøndelag?  
Workshop under NM-helga i Oslo, 12.-13.januar – Hvem deltar? 
 
Stemninga i vår region er positiv. 

Kommer tilbake til navn på evt. deltakere. 

Orientering 
 

Høring NIF organisasjonsmodeller 

JT foreslår at arbeidsutvalget (Maike, Magnus, Jon Terje) 
behandler denne, og gir TIK tilbakemelding innen 15/11 
(dropbox: NIF-rapport-fra-arbeidsgruppen-17.09.2018) 
Les gjennom alle tre modeller (beskrevet på side 21-26) 
Info her: 
https://www.dropbox.com/s/hz73edpvwfb97bk/2018_mod
ernisering_nif_mail%20mottatt%20311018.docx?dl=0  
 
Møtedato (skype), innen 21. november, hvor det skal 
orienteres til øvrige i styret. Møte skype 7. november. 
Ansatt kobler opp.  Kan vurdere alternativ. 

Orientering 

Regionting ekstraordinært (?). Arbeidsutvalget i styret (Jon 
Terje, Magnus og Maike) jobber med omorganisering for 
Trøndelag. Tingforberedelser når det blir behov for det. 
Avventer info fra NVBF 

Orientering 

https://www.dropbox.com/s/hz73edpvwfb97bk/2018_modernisering_nif_mail%20mottatt%20311018.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hz73edpvwfb97bk/2018_modernisering_nif_mail%20mottatt%20311018.docx?dl=0
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Styremedlem som mangler -  varamedlemmet mangler. 
Idrettskretsens svar – Vi må ha på plass kvinnelig 
varamedlem, som tar styremedlemsplassen foran Odd Inge. 
Oddvar – ikke mottatt forslag.  
Vedtak: Regionstyret må ta en runde selv. 
Liernemiljøet - Turid  
Snåsamiljøet -  Bernt F 
Stodmiljøet – ikke tatt kontakt med enda. 
JT har tatt kontakt med Lierne og Snåsa. Venter på svar. 

Orientering 

Idrettens Møteplass og Tverridrettslig 
Ungdomssamling/Ungdomscamp/Regionlagssamling er 
gjennomført 
Evaluering til deltakere blir sendt ut etter hvert, av idrettskrets. 
Virket veldig positivt for alle – og vi rekruttere to flyktninger til 
samling og til medlemskap i Steinkjer VBK. 
Ingen ytterligere orientering      

Orientering 

27/2018-2019 

 

Senioraktivitet (Konkurranse 2.-3. div. inkl. reglementer) 
Ansvarsområdet gis Magnus, etter Stine 

Rankingpoeng fra RM Senior – 2.-3. divisjon 
 
Styremøte Gløshaugen, mandag rett etter RM, drøftet 
vi/vedtok vi at jeg kunne likestille rankingpoeng fra RM 
Senior med ranking 2 og ranking 3. Gi 3 divisjonslag 
toppscore til sin divisjon, dersom de vant. Gi 2. divisjon poeng 
etter antallet andredivisjonslag som deltok og gi 3. 
divisjonslag poeng etter scala for hvor mange 3. divisjonslag 
som deltok. Altså ikke benytte Rankingscala for Åpen 
rankingturnering (åpningsturnering).  Det ville gjøre ranking 
1, like viktig rankingmessig å delta på som ranking 2 og 
ranking 3. Andre regionsansatte mente det ville være smart, 
samt at vi var innom dette på styremøtet. Virket fornuftig. Det 
vi ikke tenkte på var tidslinja på dette. Vi var for seint ute. 
Hvilket betyr at vi må justere tilbake. Og, håper det ikke 
påvirker ranking 2, veldig med tanke på seeding…… Vi må 
orientere lagene om dette, og at det er ønskelig å søke dispans 
fra regelverk for kommende sesonger. 
 

 
Vedtak: Vi melder inn ønske om dispans fra regelverk for 
reglement 2019-2020. Ansatt justerer tilbake rankingpoeng, 
slik at de blir slik reglementet sier. 
 
Innmeldt sak fra ansatt til arbeidsutvalget 
Vedtak: Vi vedtar å benytte regel for å kunne benytte spillere 
mellom lag i samme divisjon, men nærmeste lag opp og 
nærmeste lag ned. 

Vedtak 
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28/2018-2019 Sandvolleyball, snøvolleyball og paravolleyball 
(Konkurranse senior og junior) Odd Inge 
Kan starte tanker om aktivitet sommer 2019 – frem til neste 
styremøte. 
 
Informasjonsskriv nasjonalt om sittevolleyball – tilbud 
eksisterer på Steinkjer i Steinkjer VBK– kommet med i skrivet. 
Ingen ytterligere orientering. 
Turneringene og samlingene – evaluering av 2018, Ansatt 
sender over til Odd Inge. 

Drøfting 

29/2018-2019 klubbutvikling (Utviklingsmidler og klubbutvikling og 
regionting) 
Magnus 
 
Klubbutviklingsuke 2 
Mandag: Vikåsen 
Tirsdag: Blussuvoll 
Onsdag: NTNUI 
Torsdag: Melhus 
 
Ny uke på våren – oppfølgingsmøter 
Vikåsen, Blussuvoll, NTNUI, Melhus, Inderøy, Namsos, TBK, … 
Steinkjer høst 2019. 
 
Følge opp Vikåsen Volley – Magnus. 
Sjekke møtedatoer med Kate. 
 

Drøfting 

30/2018-2019 Trenerutvikling (Utviklingsmidler og trenerkurs/løft) 
Maike 
 
Utfordring trenerutdanning, drøfting. 
Vedtak: 
Reklamere med kurs og kompetanseheving. 
Få ting til å fungere hos oss.  
Fremsnakke det. 
Utfordre Regionlagstrenerne til å snakke om dette. 
I forkant av 10. november (vi setter i gang 
barn/ungdomsaktivitet) 
 
Ikke gjort noe pr. nå 
Krav til trenerutdanning – hvordan ser vi på det nå? 
Turid kontaktes? Film med trenere i hvilket som helst nivå? 
John Arne knyttes også? 
Maike kladder momenter som skal sies og hva som skal frem. 
JTF utfordrer Turid på det. 
Oversikt frem mot neste sesong 
Hva finnes av gamle videosnutter om den nye trenerløypa? 
JTF/Maike 

Drøfting 
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31/2018-2019 Dommerutvikling (Utviklingsmidler og dommerkurs/løft) 
Jon-Erik 
 

Behov for nytt kurs i Trondheimsområdet 
Blussuvoll ønsker kurs og informasjon om kostnad osv. 
Kurs i januar er ønskelig. 
kan Jon-Erik følge opp dette? 
Vedtak: JEV sjekker opp evt. bremssystem 
Irene sjekker hvordan 
 
Irene sjekker med NVBF om hva status på videre – 
dommerutdanningsprogrammet med forbundet – David Cox, 
er ny prosjektleder.  
Hva vil man med denne dommerutdanninga? 
Jon Erik formulerer noen setninger om hva som skal spørres 
videre. Irene sender inn/kontakter til NVBF 

Drøfting 

32/2018-2019 Regionlag 2019 
Invitasjon innhentes fra NVBF. 
Iverksette NM-tur planlegging. 
Buss - Irene 
SponsorMe – Jon Terje ? 
Andre sponsorer for ungdomssatsing. 
Reiseleder: Jon Terje Fossland. Siste tur. Naturlig for nytt 
styremedlem, å ha hovedansvar for aldersbestemt 
aktivitet/regionlag/ være med å lære allerede i 2019. 
Trekke inn noen for «fremtiden»? 
Sindre Bostad trekkes inn på en eller annen måte? 
Følge opp videre: Jon Terje og Irene 

Drøfting 

33/2018-2019 Handlingsplan 
Trøndelag 
VPD 
Styret utarbeider ny handlingsplan.  
Her er den gamle. Hva ønsker vi å fokusere videre på? 
Hente inn kommunikasjon i vår plan/sosiale medier sterkere? 
Vedtak fra sist styremøte: 
Arbeidsutvalget utarbeider ny handlingsplan etter hvert som de 
vet mer. Oppfordrer øvrige styremedlemmer til å komme med 
innspill til hovedpunkter som de mener regionen bør fokusere 
på i tiden fremover.   
Jon Terje 
- Ungdomssatsing er viktig. 
- Ny organisering – kompetanseheving. 
- Kommunikasjon – tema fra regiontinget. 
 

Forslag til vedtak: Kom med innspill til Jon Terje – innen neste 
styremøte 

Utsatt til neste 
møte. 

file:///C:/Users/ik17-irsa/Dropbox/NVBF-regTr-2016-2019/Møteinnkallinger/2018-2019/Styremøte%2022.08.18_Skype/Dommeransvarlig%20innkalt%20til%20møte%20under%20VestCup%2015.-16.%20september.%20Jon-Erik%20Vollan%20deltar%20for%20Trøndelag
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34/2018-2019 Økonomi 
Ingen regnskapsgjennomgang.  
Ingenting er fakturert i høst enda. Blir denne uka – står for 
tur. Samt dobbeltsjekke hvem som enda ikke har betalt for 
ungdomssamlinger. 
 
Hva gjør vi med passive kontigenter?.  
Se oversikt fra Erling i dropbox 
Sjekke med Bente, om NVBFs betales 
 

Vedr. vaktordning og honorar Tverridrettslig 
Ungdomssamling: 
Vedtatt av arbeidsutvalget og pr. i dag i styret, i forrige uke: 
100,- pr time til klubben.  
4x4x3 timer = maks 4800,-  

 

Orientering 

35/2018-2019 Oppsigelse og forberedelser ny ansatt (?) 
Ansatt har sagt opp sin stilling. Har 3 måneders oppsigelstid. 
Siste arbeidsdag 31. januar. 
Referere fra møte Jon Terje og Kristian Gjerstadberget, 29.10. 
Referere fra møte Irene og KG, 29.10.18. 
Se etter en som kan ha engasjement frem til april i første 
omgang?  Saken kan kobles til sak om omorganisering – 
referat fra det Kristian og Jon Terje gikk gjennom på sitt møte. 

Arbeid for å finne en persons til et engasjement januar-april i 
første omgang. 
 
Få inn en person på kortvarig engasjement. For lokal 
kunnskap.  

Opprette info for overlapp. 
 
Sjekk leiekontrakt Steinkjer. Lengde? Irene sjekker. 
Oppfordring.  - Kom med innspill til Irene m. kopi til Jon Terje. 
Finne riktig person 
Vi vet mer om 14 dager. 

 

Drøfting 

https://www.dropbox.com/s/i6o2ax7blsn7d4r/2018_Saldoliste_men%20Grong%20har%20betalt_NVBF%20Region%20Tr%C3%B8ndelag.pdf?dl=0
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36/2018-2019 Videre møteplan og vår 2019 
21. november – plass mellom Steinkjer og Trondheim. 
Tid til julemiddag og møte. 
Og, langs toglinja? 
Ørens meieri ved toglinja (Odd Inge sjekker). 
Møte fra kl. 18.00. og mat etterpå. 
 
Styremøte etter workshop i Oslo, fysisk møte. 
Onsdag 23. januar – møte, Steinkjer 
Hvordan organiserer vi oss i tiden fremover? 
Hvem deltar? 
Melder sin interesse til Jon Terje /Irene når invitasjon kommer 

Drøfting 

37/2018-2019 Eventuelt  

 
Neste:  
Regionstyremøte 21. november, Verdal 
Regionstyremøte 23. januar, Steinkjer 


