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Deltakere: Jon Terje Fossland, Magnus Rodahl, Jon Erik 
Vollan, Maike Kappus og ansatt Irene Sand 

Sted: Skype 

12.12.2018 
kl.21.00-22.30. Forfall: Odd Inge Persøy 

 

 

Sak Beskrivelse Saksansvarlig, 
type sak 

52/2018-2019 Omorganiseringen i NVBF.   
Jon Terje refererer fra møtet på Gardermoen 

Siste versjon av GS sine arbeidsdokumenter lagt i 
dropboksmappa, til orientering.  
Nytt regionledermøte på Q33, morgenen fredag 11/1-19. 
 
Dagsmøte. Møte med andre regionledere. 
Lite å fortelle. Fikk to dokumenter rett i forkant av møtet. Det 
beskriver status pr. nå. 

Underkommunisert fra Kristian/Ullevål at man konsentrere 
seg først og fremst av ansatte ullevål/regionen. Det skal på 
plass fra 1.1.19. Styrene har mange spørsmål. Møtet bar preg 
av det. Kristian bruker en god del tid med presidenten, med 
det som er ferdigtenkt. 

 

Lite nytt kom frem. Lufte fruktrasjoner. Samstemme 
informasjon. Alt står skrevet. 
kjent for oss. 
 
Skriv å få fra Kristian, som beskriver mer hvoran 
regionstyremedlemer skal «se ut». Kravspek kommer, for RS i 
ny organisasjon. For at valgkomiteene kan starte å se på 
hvilke folk som skal velges inn, om flere skal byttes. 

JT 
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Flere kan delta, fra styret i Trøndelag. 
 
Inntrykket etter møtet. Vet ikke hvordan vår situasjon er. For 
dårlig beskrevet.  
Overgangsordninger. Ingen innspill var egentlig kommet. 
Småfrustrasjoner for fremdrift. Men, også forståelig. Ansatte 
først, tar tid. 
 
Regionting til vanlig tid. Mottar mal fra NVBF, for 
gjennomføring. 
 
Prioritert bruk av regionenes egenkapital.  Rakk ikke på 
møtet. 
 
Jon Erik, Magnus og Jon Terje kan kanskje delta på 
morgesmøte på Q33. 
 

53/2018-2019 Regionlag 2019 
Bestillinger hotell, gensere, lunsjpakker, middag fredag og 
bankett er sendt inn. 
 
Jon Terje Fossland er notert som kontaktperson/lagleder 
jenter OG gutter pr. nå. 
 

Buss er bestilt. Brustad Buss. Buss fra Grong?  
3600,-  
Gå opp til 350 pr. tur for foresatte. 

 

Dommeren på samme hotell. Husk å fakturere – trekke fra 
hovedregning. 

 

Sponsorme. 

Vedtak: halvparten av sponsor.me inntektene skal gå til å 
redusere egenandelene til turen. 
 

Legges ut på facebook, når det har kommet noen få sponsorer. 
 

JT/IS 

54/2018-2019 Budsjett 2019 JT/IS 
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Iverksette arbeid, i den grad det er mulig. 
Grunnlag ble spurt etter fra NVBF, på Gardermotenmøtet. Må 
mottas tidlig i januar. Budsjettgrunnlag, for hvordan ting ser 
ut fra januar av. 
 
Magnus utfordres til å se på andre poster, enn 
ansattekostnader. Hvilke inntekter skal gå inn til NVBF 
nasjonalt. 
Pengestrømmer er diffuse fortsatt. 

 

Noe støy, hvordan regnskapsførere ble sagt opp. Ble avverget 
på vestlandstur, Hordaland og Sogn og Fjordane før møtet på 
Gardermoen. 

 

Utsettes til neste styremøte. 

55/2018-2019 Arvtager - ansatt i Trøndelag 

Jon Terje refererer fra møtet med generalsekretær Kristian 
Gjerstadberget. 

Innstillingen hans er å høre videre med Nina Rygg 50% 
En person som må lyses ut helt fra skratsj. 

 
 

JT/IS 

56/2018-2019 Eventuelt 
 
Julebrev til klubbene, fra Jon Terje og regionstyret 
Ansatte slutter. Info ut til klubbmiljøene, om at man trenger 
en erstatter. Kan tas med. 
Romjulsturneringer 
 

 

Utviklingshelg, Regionting 
Sosialt lørdag kveld 
Fagtema på søndag morgen 
Tinget søndag ettermiddag 
Finne sted 
Finne tema – Klubbutvikling – status, hva fått til og hva gjøre 
fremover? 
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Neste styremøte:  
30. januar, Steinkjer 
Februar, ønsket møte for arbeidsutvalget i uke 7 (skype). Hele styret i uke 9 (skype). 
 
Mars, April 
Regionsting.  
 


