Referat
Styremøte Region Nord onsdag 13.02.2019
Google Hangout møte
https://hangouts.google.com/hangouts/_/nvoedpacfbgdrjl2es2dffeis4e?authuser=0&hl=no
Møtetid kl. 2100 – 2200
Til stede: Ketil, Morten, Odin, Eivind og Karoline.
Sak 12/2019 - Godkjenning av referat fra styremøte 16.01.2019, valg av referent
Forslag til referent: Karoline
Sak 13/2019 – Avholdte arrangement januar/feb
NNM – Avholdt i Bodø 19.-20. januar, arrangert av Bodø Volley, god gjennomføring. Mange påmeldte
lag.
MVGS – Arrangert i Bodø av NVBF i samarbeid med Bodø Volley. Arrangert i to haller på ni baner.
Arrangementet gikk veldig bra. Vi har gode arrangører i Nord. Samtidig som Dommer 2-kurset,
kursdeltakerne dømte en god del kamper.
2. div serie/helgecup på Finnsnes 9.-10. februar. Lørdag gikk kampene helt etter skjema. Lokalavisen
streamet fra turneringa. Første rankingturnering på Finnsnes på mange, arrangementet gikk veldig
bra.
Minivolleyballturnering – Arrangert på Sortland 9.-10. februar, 37 lag påmeldt. 115 barn deltok. God
geografisk spredning, fra Bodø i sør til Tromsø i nord. Veldig positivt at Brøstadbotn stilte med tre lag,
de har ikke vært på noen turneringer det siste året.
Regelsamling på Sortland – De har avlagt dommerprøven, 13 dommere har dømt under
minivolleyballturnering på Sortland. De skal ha sine praksiskamper i på juniorranking i Steigen 23.-24.
februar.
Det foreslås at arrangør har ansvaret for dommere under turneringer. Arrangør har ansvaret for å at
klubbene sender inn dommerlister før turnering. Dette har vært vanlig praksis før og som har funket
veldig bra. Vi har gått bort fra det, men ønsker å gå tilbake til det igjen.
Sak 14/2019 – NVBF – Modernisering av organisasjonen
Drøftingssak
Se tidligere mail med referater fra regionledermøter, korrespondanse, og flere infoskriv om prosess
og planlagt ny struktur
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

Hvordan ser vi for oss dette i Nord?
Hva tenker vi, hva lurer vi på, synspunkter, innspill
Det skal opprettes tre utvalg i hver region med ulike ansvarsområder og de skal være underlagt et
styre. Det er enda veldig mye som er uklart rundt dette. Vi har drøftet litt rundt dette.
Sak 15/2019 – Økonomi
Regnskap 2018.
Høyt underskudd.
Alle inntektene er ikke kommet inn enda.
Sak 16/2019 – Minivolleyball nivå 5
Minivolleyball. Innføring av nytt nivå, «Nivå 5 øvet», på minivollballturneringer i Region Nord. Nivå 5
bør fortrinnsvis nyttast for «barn som behersker spillet svært godt. Overarmserve og et variert
angrepsspill er kjeneetegn for aktuelle utøvere.» Om det er behov for å slå saman ulike nivå kan ein
slå saman «Nivå 4» og «Nivå 5 øvet». Trenerne har et ansvar om å melde på lag i rett årsklasse.
Bør det innføres som et nytt nivå i regionen?
Hvis dette gjør at det blir få påmeldte lag i noen nivåer slår vi sammen noen nivå på turneringer.
Sak 17/2019 – Utpeking av dommere til aldersbestemte NM
DRK (Regional dommerkomite) har frå og med denne sesongen ansvar for å peike ut dommarar til
NM U15/17/19, som tidleagre er det klubbane som betaler reise og opphald for dommarane. NM
nærmar seg og i region Nord har det akkurat vore arrangert Dommer 2 kurs, kor det blei sagt at dette
var dommarar som skulle få prøve seg på NM U15/U17 og U19. Har DRK peika ut dommarar til NM
U15/17/19? Kva for retningsliner/vurderingar låg til grunn for utpeikinga av dommarar?
Morten avklarer med DRK hvem som skal utpeke dommere til NMU15/U17/U19.
Sak 18/2019 – Neste styremøte
Onsdag 13. mars kl 21.00
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