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

og ansatt Irene Sand 

Sted: Ørens Meieri, Verdal 

21.11.2018 
Forfall: Maike Kappus 

 

 

Sak Beskrivelse 
Saksansvarlig, 

type sak 

 Omorganiseringen i NVBF.   
Workshop under NM-helga i Oslo, 12.-13.januar – Hvem deltar?  
Mulig denne er erstattet med det som ble nevnt cupfinalehelgen? I 
følge Eirik President er det ikke avklart enda. 
 
Regionstyrelederne er kalt inn til et dialogmøte på 
Gardermoen 3.desember, Jon Terje deltar. 

Dette blir antagelig saklista:  

JTF etterlyste saksliste, og da er dette punktene som kom med 
i protokoll forbundsstyret 
 
-Innspill til FS på overgangsordninger og nødvendige 
tilpasninger for de respektive regionene. 
Motivasjonsfond 
Dommerutjevning 
Hallutjevning 
Utviklingshelgen for våre klubber 
Tverridrettslig Ungdomssamling 
 
Hva betyr omorganiseringa? For alle 
Blir dette bedre? 
Hvorfor så vanskelig å kommunisere hva som skal endres og 
hvordan det skal bli? 
Ansattekabal skal legges. 
Formen på den gamle og nye regionstyret svever enda. Kan 
bistå forming av det. Økonomisk for styrets ansvar blir 
lettere. 
Tilføres penger fra sentralt. 

 

Drøfting 
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-Innspill til FS på samarbeidsform mellom 
Regionstyrene/utvalgene og FS. 
Tidslinje 
Skal regionstyrene sitte å planlegge? 
Hva er ressursen? 
Mer dugnadsinnsats? 
Gjør det vanskeligere for å rekruttere inn deltakere. 
Fungere som det har gjort. Sparringspartner for ansatt. 
Ikke brenn ut ildsjeler.  
Hva vinner vi på dette? 

 
-Innspill til FS på prioriterte hovedoppgaver for regionale 
utvalg. (JT: dette blir på en måte mye av vår 
handlingsplan) 
Regionlag? 
 
-Innspill til FS på prioritert bruk av regionens utgående 
egenkapital pr 31.12.18. 
 

Gunstig å få med vårt styres innspill/syn på dette. 

 Høring NIF – organisasjonsmodeller 

Arbeidsutvalgets svar i dropbox: 
 (Maike, Magnus, Jon Terje)  
 
 
Innspill sendes til Jon Terje via epost fra øvrige 
styremedlemmer. 
 
 
Tidspunkter dialogmøter –Moderniseringsprosjektet  

Trøndelag idrettskrets inviterer nå til tidligere annonserte 
dialogmøter. Møtene er åpne for alle, og dere kan møte på det 
som passer dere best. Mer info her.  

  

Mandag 26. november 2018 kl. 17.30-20.00 i 
Toppidrettssenteret i Granåsen (3 etg. – konferansesenteret) 
Torsdag 29. november 2018 kl. 17.30-20.00 på Steinkjer 
videregående skole – Auditoriet C100 
Ingen kan delta på disse datoene. 

Drøfting. 

 Regionting ekstraordinært (?). Arbeidsutvalget i styret (Jon 
Terje, Magnus og Maike) jobber med omorganisering for 
Trøndelag. Tingforberedelser når det evt. blir behov for det. 
Avventer info fra NVBF 
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 Styremedlem som mangler -  varamedlemmet mangler. 
Idrettskretsens svar – Vi må ha på plass kvinnelig 
varamedlem, som tar styremedlemplassen foran Odd Inge. 
Oddvar – ikke mottatt forslag.  
Vedtak: Regionstyret må ta en runde selv. 
Liernemiljøet – ingen aktuelle 
Snåsamiljøet – noen flere å spørre 
Stodmiljøet 

Ingen funn, pr. 21.11. 

Drøfting 

 Junioraktivitet 
Se infoplakat som sendes ut i forkant av alle 
ungdomsturneringer  
Ingen ytterligere orientering 

 

 Sandvolleyball, snøvolleyball og paravolleyball 
(Konkurranse senior og junior) Odd Inge 
 
Kan starte tanker om aktivitet sommer 2019 – frem til neste 
styremøte. 
 

Må involvere klubbene for å få til et arrangement. 
Fri sommer eller gjøre noe? 
Liste over aktuelle klubber sendes fra Irene til Odd Inge 
Kartlegge hva som er ønskelig i våre klubber. 
King of the court er ønskelig å arrangere på Vinne. 
Kontakte kommunen for dialog om arrangementer/trening i 
Vinne Aktivitetspark? 
Lag en fremtidsplan for planlegging.  Legge frem til styremøtet 
i januar. 
 
Informasjonsskriv nasjonalt om sittevolleyball – tilbud 
eksisterer på Steinkjer i Steinkjer VBK– kommet med i skrivet. 

Drøfting 

 Klubbutvikling (Utviklingsmidler og klubbutvikling og 
regionting) 
Magnus 
 
Kate har tilbudt seg å ta en tur til Trøndelag i uke 4 
og/eller 5 – oppfølgingsmøter. Mail er gått direkte til 
klubbene. 

Ingen ytterligere orientering 
Irene kommer med info via web, til nye klubber. 
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 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) 
 
Uavklart 
Trenerløypa – video – NTNUI – redigere – honorar. Irene 
kontakter Line om støtte til jobb med klipp. Fokus mot de som 
er unge/ungdom. 
 
 

 

 Dommerutvikling (Utviklingsmidler og dommerkurs/løft) 
Jon-Erik 

Behov for nytt kurs i Trondheimsområdet, Neste mulighet 6.-
7. april Dragvoll (?) 
 
Mulig å kjøre kurs knyttet til Hel Volley Mix-turnering. 
Dette var kampene i fjor (Mange nok) 
 
Irene sender info om Hel Volley, til Jon Erik. 

 

 Regionlag 2019 
Iverksette NM-tur planlegging. 
Jon Terje Fossland er notert som kontaktperson/lagleder 
jenter OG gutter pr. nå. 
 
Buss –må bekrefte. Regionen har bekreftet. 
SponsorMe – fikse til samlingen i Grong. Jon Terje. 
Andre sponsorer for ungdomssatsing? 
Foreløpig «bestilling» inn til NVBF 
Vedtak: Vi bestiller regionlagsjakker gjennom NVBF, som ligger 
i påmeldingsprisen for deltakelse, kr. 3000 pr. deltaker. 
 
Innhente størrelser i Grong. Ansvar: Jon Terje deltar søndag. 

 
Uttak - kriterier (fra fjoråret) 
 
Irene og Jon Terje jobber videre med denne saken.  
Få med et nytt styremedlem til gjennomføring av turen ?. 
 

Vedtak og 
drøfting. 
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 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. 
 
Gjennomgang innspill fra styremedlemmer, innsendt til JTF 
Vi avventer til vi vet mer om hvordan ting ser ut i tiden 
fremover. 

Kort drøfting 

 Økonomi 
Post 3- rapportering – under arbeid 
Søknader i «åpen klasse» gjennomgått. 
Benytter mal fra i fjor «Kvalitet og Verdi». Irene 
Legger inn alle kurs innen gitt frist. Irene. 
 
Regnskapsgjennomgang (legges i dropbox senest onsdag 
ettermiddagen). 
 
Rammetilskuddet -  avventes fortsatt. 

 

 Arbeid for å finne en persons til et engasjement januar-april i 
første omgang. 
Status pr. 20.11. 
Aktuell kandidat er kontaktet, ønsker mer informasjon om 
innhold i stillingen. 
 
Vedtak 
Irene gir info om stillingen til aktuell kandidat. 
Spørre om hun har fortsatt ønske om å innstilles. 

Det haster. 
I desember – signalisere til GS. 
Stillingsbeskrivelsen  - konkurranseavdelingen. 

Vedtak 

 Møteplan vår 2019 

Januar 12. desember – skype? 
30. januar Steinkjer - fysisk 
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 Eventuelt 
Linke ut e-læring for styremedlemmer. 
 

 

 
Neste:  
Regionstyremøte februar, mars, april 
Regionting (?) 


