Referat
Styremøte Region Nord 16.01.2019
Google Hangout møte
https://hangouts.google.com/hangouts/_/nvoedpacfbgdrjl2es2dffeis4e?authuser=0&hl=no

Møtetid kl. 2100 – 2200
Tilstede: Ketil, Morten, Karoline og Odin
Sak 1/2019 - Godkjenning av referat fra styremøte 17.11.2018, valg av referent
Referat godkjent.
Valgt referent: Odin
Sak 2/2019 – NM Regionlag – 11.-13. Januar 2019
Oppsummering ved Ketil: Litt dårlig start i og med at flyene fra Evenes ble innstilt, slik at de
måtte ta fly fra Tromsø dagen etter. I Oslo fungerte det godt. Jentene tok sølv og guttene
kom på en overraskende 5. plass. Spillere på begge lag var i hovedsak veldig fornøyd, men
noen på guttelaget var misfornøyd med lite spilletid. Organisering rundt lagene fungerte bra.
Modellen til jentelaget med at trener besøkte klubbene, for der å trene og gjøre uttak av
spillere til regionlag, med treningssamlinger i etterkant, har vi fått gode tilbakemeldinger på.
Trenerne skal gjøre en evaluering og levere en rapport.
Sak 3/2019 – NNM 2019 – 17.-18. Januar - Bodø Volley
Status v/Eivind
Arrangementet har Bodø volley full kontroll på.
Problemstilling med at lag stiller utenfor konkurranse tar Morten opp med Eivind og sørger
for at det blir informert om det i forkant og presiseres at det må gjøres slik at det fremmer
spilletid for alle.
Viktig at NNM reglementet og rankingstillingen blir sendt ut i forkant til klubbene.
Sak 4/2019 – Dommer 2 kurs i Bodø 24.-25. januar
Avsluttende kurs, lagt til MVGS som praksisarena.
Informasjonen ut om dette og kriteriene for å delta har ikke vært godt kjent, noe vi må rette
på til neste kurs.
Status påmelding: 9 stk.
Økonomi:
Vedtak:
Region Nord oppfordrer dommerene sine lokale klubber klubbene til å betale kursavgifta på
750.- pr deltakar.
Norges Volleyballforbund - Regionsstyre Nord
c/o Asle Solbjørgsvei 9, 8072 Bodø
volleyball.region.nord@gmail.com

Org. nr: 996 481 905
Bank 4509 21 45143
www.volleyball.no

For utgifter til reise og overnatting betaler alle deltakere 750. - til reiseutjevning.
Region oppfordrer alle til å ordne seg med privat overnatting.
Sak 5/2019 – Omorganisering NVBF
Prosess, tidsplan, økonomi, organisasjon, arbeidsområder, utvalg
Morten har deltatt på 2 møter i Oslo. Fristene er flyttet på. Lovforslaget i NIF om at regionen
som organisasjonsledd opphører etter vedtak i regionsting.
Det er mye som ikke er klart. Mer informasjon kommer i slutten av januar.
Første mulig dato for endring er 1.7.19.
Sak 7/2019 – Personalsituasjon
Info/status. Eivind jobber på kveldstid siden han er tilbake i full jobb som lærer.
Sak 8/2019 – Kurs og spes arr . V2019
Utsettes til neste møte.
Sak 8/2019 – Dommerrapport fra Sortland rankingturnering nov. 18.
Robert rapporterte en hendelse mellom to trenere som ble handtert etter NVBF sitt
reglement. Saken er nå ferdigbehandlet i henhold til sanksjonsreglementet.
Sak 9/2019 – Støtte fra Samfunnsløftet.
Vi har fått 85000 i støtte fra Samfunnsløftet til regionlagene. Noe av pengene går til
forprosjekt og vi kan dekke 20000 av kostnaden til årets lag.
Sak 10/2019 – Informasjon fra region Nord
Vi har fått tilbakemeldinger fra BKT om at det er mangelfull informasjon fra Region Nord til
klubbene.
Tiltak: All informasjon sendes ut på mail til klubblederne. Morten skriver ned rutinene for
påmeldingsfrister og informasjon til turneringer og andre arrangement.
Sak 11/2019 - Neste styremøte
Onsdag 13. februar kl 21.00
Ref. Odin

Norges Volleyballforbund - Regionsstyre Nord
c/o Asle Solbjørgsvei 9, 8072 Bodø
volleyball.region.nord@gmail.com

Org. nr: 996 481 905
Bank 4509 21 45143
www.volleyball.no

