Referat
Styremøte Region Nord onsdag 10.04.2019
Google Hangout møte
https://hangouts.google.com/hangouts/_/nvoedpacfbgdrjl2es2dffeis4e?authuser=0&hl=no

Møtetid kl. 2100 – 2200
Til stede: Eivind, Karoline, Morten, Ketil og Odin
Sak 29/2019 - Godkjenning av referat fra styremøte 16.01.2019, valg av referent
Referent: Odin.
Referat fra styremøtet 16.01 godkjent.
Sak 30/2019 – Avholdte arrangement mars/april
2. divisjon Myre: Godt gjennomført arrangement.
Minigalla BØ: Godt gjennomført arrangement.
Ranking Tromsø: Litt kaos i turnering pga av SVBK lag med 2 lag i ulike årsklasser. Nye lag
uten dommere krevde mange dommere fra andre klubber. Bør være 1 t og 15 min mellom
kampene. U17 klassen hadde litt mange kamper. Godt arrangement av BKT og veldig
hyggelig med nye lag.
Vedtak: Avvikling av turnering og lag i ulike årsklasser tas opp som sak på årsmøte. Innstilling
fra regionstyret er at en ikke kan stille med lag i to årsklasser, hvis en har så få spillere at en
ikke kan spille med begge klassene samtidig.
Sak 31/2019 – Regionlagsprosjekt GU16 - Tilsetting regionlagstrener GU16
Vi må ha en utlysning som skal godkjennes av forbundet. Sportsjefen har ikke svart på
utkastet til utlysing. Vi trenger en avklaring snart.
Vedtak: Hvis vi ikke får en godkjent utlysningstekst innen regionstinget, så lyser vi ut med
den utlysningsteksten Ketil har skrevet.
Sak 32/2019 – Økonomisk støtte – deltakere ungdoms/juniorlandslag
Økonomisk støtte til utøvere fra Region Nord som er tatt ut på ungdoms- og juniorlandslag.
Ketil har blitt kontaktet av foresatte til spillere som skal delta på samling i påsken på
bakgrunn av store utgifter i forbindelse med landslagssamling. De siste ble tatt ut 2 uker i
forkant av samlingen. Det er ingen reiseutjamning. Søskenmoderasjon er innført.
Vedtak: Regionstyret anmoder forbundsstyret om å innføre reiseutjamning for deltagere på
aldersbestemte landslag og bruttosamlinger.
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

Sak 33/2019 – Regionmøte 27/4
Praktisk info
Innspill til Agenda:
Ny struktur. Mette Kristin orienterer om ny struktur.
Regionlagsprosjektet. Geir inviteres til å orientere.
Turneringer.
Ungdomsturneringer. Organisering. Lag i flere årsklasser.
Miniturneringer. Nivå 5, nytt nivå. Sette opp jevne puljer.
2. divisjon. Hvordan sikre kvaliteten på dømmingen.
Vedtak: Morten utarbeider et program for regionmøtet.
Sak 34/2019 – Regionsting og valgmøte 28/4
Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid.
Vedtak: Vi bruker forbundsstyrets utsendte programforslag. Morten publiserer
sakspapirer.

Sak 34/2019 – Neste styremøte
Tirsdag 23.4 kl 21-22.
Referent: Odin Engamo

Norges Volleyballforbund - Regionsstyre Nord
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Bank 4509 21 45143
www.volleyball.no

