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Deltakere: Jon Terje Fossland, Jon Erik Vollan (Fra 
19.50), Odd Inge Persøy, Maike Kappus og ansatt Magnus 
Rodahl og Line Jastrey Albertsen  

Sted: Skype 

26.02.2019 
kl.1900 Neste møte: 10. april 18.00, Skype 

Regionsting april  

 

Sak Beskrivelse Saksansvarlig, 
type sak 

68 / 2018-2019 Region Trøndelag – rolle og ansvarsfordeling mellom 
Magnus og Line 

 

Magnus: 

 Hallfordeling og hallbooking sesongen 19/20, samt 
anleggsdialog med aktuelle kontakter 

 Utvikling– herunder strategi for ungdomsutvikling i 
samarbeid med styre og klubber – Innspill fra styre? Hva 
trengs å jobbes med 

 Regionstinget 2019 
 (kompetanse? – dommer/trenerkurs) – målet er å 

overføre det meste av dette til avdeling verdi og 
kompetanse ganske snart, men vi må nok fortsatt ha en 
finger med i spillet. 

 Begge: 

 Terminplan 2019/2020  
 Kontakt med regionstyret 

 Line: 

 Daglig kontakt med klubber 
 Gjennomføring av resterende terminplan 18/19 – 

herunder turneringer, serier, kurs, kampoppsett, nyheter 
og påminnelser ifm påmeldinger, hallkontakt 

 «Daglig» økonomi (fakturagrunnlag, 
dommer/hallutjevning, ta imot fakturaer osv) 

 Sosiale medier/nettside – jevnlige oppdateringer 

Skal etter planen signeres kontrakt med Magnus i løpet av 
uka. Magnus jobber etter behov. 

LJA/MR 
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69/2018-2019 Regionsting/Utviklingshelg 2019 

27.-28. april booket på Ersgard. Forslag om påmeldingsfrist 
10.april. Line sjekker med Ersgard om dette passer for dem. 

Hva må gjøres, hvem gjør hva. Ansvarsfordeling. 

Magnus overtar det meste praktiske i forberedelsene.  

Forløp innkalling/saksliste: 

Line sender ut innbydelse innen 15.mars. Pga. påsken ber vi 
om at saker sendes inn senest 5.april. Vi sender ut beretning 
og saksliste 12.april.  

Magnus forbereder sportslige resultater.  

Jon Terje styrets beretning. 

Jon Terje følger opp valgkomiteen. Rammen er 2-3 personer 
per utvalg, hvor ledere (+1?) sitter i regionalt styre. 

Foredragsholdere: 

Lørdag: Tema omorganisering forbundet og sandvolleyball. 
Magnus kontakter Marte-Guro/Mette Kristin i forbundsstyret, 
Line kontakter Håkon Tveitan fra OSVB. Alternativt noen fra 
Koll. 

Søndag: Tema ungdomssatsing. Workshop med konkrete 
arbeidsoppgaver. Foredragsholder fra idrettskretsen lokalt / 
noen utenfra om vi får midler til det. (f.eks. John Walstad fra 
Vestli). 

Tidsramme: 

Lørdag start 16.00 med foredrag etterfulgt av middag. 

Søndag: workshop e.l. 10-12, regionsting 13-15. 

Samme oppsett som i fjor?  

Møte før middag? Finne et tema som trekker folk. 
Middag lørdag kveld – pizza? 
Sosialt 
Ungdomssatsinga som tema søndag morgen. Informere om 
omorganisering. Forslag til hvem som kan være interessant å 
invitere som foredragsholder. 
Regionsting kl.13-15.00? 

 

JTF 

70/2018-2019 Dommersatsing 

Dommerkurs 20. og 23. mars – Hel Volley 

Teorikurs Trondheim v/Vegard Buset og Steinkjer v/Jon Erik 
onsdag 20.03. Praksis Steinkjer 23.03. 4 instruktører: Vegard, 
Jon Erik, Ellen Mari Burheim, Ivar Bjerkan. 

JEV 
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DRK skeptiske til å gjennomføre dommerkurs på 
miksturnering. Jon Erik informerer.  

Status påmeldinger: Trondheim: 4, Steinkjer: 9 

Status Hel Volley: 8 lag påmeldt. Pleier å komme flere i siste 
liten. Avhengig av flere lag her for å kunne arrangere kurs. 

 

Jobbe med arrangør ift å legge til rette for dommerne. De 
legger opp til minimum 5 minutter mellom kampene. 
Skeptiske til kamper til 15 poeng i stedet for 21.  

Regelkurs Grong 9.02 

Erfaringer fra Jon Erik 
Dårlig organisert på forhånd. Neste gang: kontakt mellom 
arrangør og kursholder. Trengs mer struktur.  

71/2018-2019 Ungdomssatsing 

Møte under Steinkjerturneringa 2.03 – Jon Terje deltar, 
andre? Odd Inge blir med. 

Tema: 

- Kort info om ny organisering i NVBF 

Kort presentasjon Line/Magnus, samt kontaktpunkt for 
klubbene nvbf/region.   
- Hvordan skal vi få til flere trønderske lag i aldersbestemte 
klasser? 
- Hva oppleves som utfordringer for klubbene som har 
ungdommer og lag i u15-u17-u19? 

Diskusjonsforum 

Nytt konsept under Steinkjerturneringa for 
ungdomsturnering i samarbeid med Patrik Lundgren, Bernt F 
Mølnvik, Bjørn Ove Elvestad/Irene. Sindre Elias Bostad deltar 
som instruktør.  

Trening for ungdommene, etterfulgt av turnering med lag på 
tvers av klubb. Kampoppsett lages der.  

JTF 

72/2018-2019 Motivasjonsfondet  

Mottatt 5 søknader a kr. 5000,-, 4 for deltakelse i U-NM: 
Grong (JU17), Snåsa (JU15), Vikåsen (GU15), Lierne (JU19, 
GU19). 1 for deltakelse på årsmøte NVT. Frist 1.mars.  

Setter opp møte etter 1.mars for tildeling.  

Behandling av søknader ganske raskt etter 1.mars.  

 

73/2018-2019 

Økonomi 

LJA 
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Utestående beløp – Line har purret alle bortsett fra Hemne 
VBK, Nærøy VBK og Frost IL – volleyball (regionskontingent 
2017 – passiv. Tapsføres?). + Martin Andersson, finner ikke 
kontaktinfo (tverridrettslig samling Steinkjer 10.18, Emma og 
Erika). Tilbakemelding fra Sparbu IL om at de er passive.  

Oppdatert liste 25.02 ligger i DropBox. 

Line purrer igjen.  

Noe som mangler fakturering fra NM-tur i januar, Sponsor Me. 
Jon Terje tar direkte med Erling.  

 

Regnskap 2018 

Sendes til kontrollkomité når regnskapet er ferdig.  

Jon Terje holder tråd med Erling ang. kontrollkomité. 

Budsjett 2019 

 
 
 
 
 
JTF 
 
 

74/2018-2019 Sandvolleyballsesongen 2019 

Hvor er vi, hvor vil vi. Info fra sentralt om nytt system: TA  

TA: NIF-programvare som tas i bruk fom beachsesongen 
2019. App Min Volleyball.  

 

Mål om å gjennomføre 2-4 samlinger i løpet av sesongen. 
Ansvar for arrangement må ligge hos klubbene, men trengs 
starthjelp.  

Nye baner på Snåsa, Levanger, Hitra.  

Line/Magnus sender ut forespørsel til klubber som har hatt 
aktivitet før, med forespørsel om noen vil arrangere samling. 
Aktuelt på Vinne, men arrangør fra Trondheim? 
 

OIP/LJA 

75/2018-2019 Valgkomité – informert. Beskrivelser av utvalg på vei fra de 
ulike avdelingene.  

Hvordan er interessen fra de i styret til å fortsette? 

JT oppfordrer til å bli med videre. Jon Terje og Maike er 
positive til å fortsette.  

JTF 

76/2018-2019 Eventuelt  

 


