REFERAT
Styremøte Region Nord onsdag 22.05.2019
Google Hangout møte
Møtetid kl. 2100 – 2200
Til stede: Elaine Dios, Tord Enevoldsen, Karoline Kastnes, Ketil Zachariassen, Eivind Rudaa, Morten
Hunstad
Sak 40/2019 - Godkjenning av referat fra styremøte 23.04.2019, valg av referent
Referat godkjent uten merknader.
Referent: Morten
Sak 41/2019 – Det nye styret
Kort presentasjonsrunde; volleyballbakgrunn og yrkeserfaring
Organisering av styret:
Morten – leder
Ketil – regionlag og Barentslag
Karoline – facebook, og leder av idrettsutviklingsutvalg
Elaine – styremedlem og medlem i arrangements- og konkurranseutvalg
Tord – styremedlem
Møtedag:
Onsdager kl 2100-2200 videreføres. Ukedag vurderes på nytt H2019 når nye treningstider foreligger.
Informasjonsflyt til klubber/publikum
Mailliste til klubbene etableres med min. to kontaktmailer, hvorav en skal være klubbleder.
Styrereferater sendes rutinemessig til maillisten
All relevant informasjon som angår klubbene og som publiseres på facebook skal også sendes
maillisten
Nettsiden legges om i løpet av juli. Egen stab (nasjonalt) vil håndtere publisering på siden.
Sak 42/2019 – Personalsituasjon
Eivind oppsummerte kort sesongen 2019/2020 sett fra ansattes perspektiv. Bl. a. Veldig positivt med
vekst; nye miljøer og vekst i minivolleyball. Har nå 40% konsulentstilling, kombinerer dette med
lærerjobb. Arbeidsoppgaver overstiger periodevis 40%. Sitter i nasjonalt idrettsutvalg (ansatte).
Stillingen er vedtatt økt til 100%, tidspunkt avhengig av totaløkonomi i NVBF etter omorganisering av
regionene. Morten følger opp overfor generalsekretær.
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Sak 43/2019 – Region Nord – organisering etter avsluttende regionsting
Etter avsluttende regionsting er organisasjonsnummeret til tidligere Region Nord slettet, og Nord er
nå organisert i tre utvalg + regionalt styre. Utvalgene er: Verdi- og kompetanse, Arrangement- og
konkurranse, og Idrettsutvikling. Alle utvalgene har 3 medlemmer.
Det vil bli holdt samlet skypemøte for alle tre utvalgene + Eva Øfstaas og Eivind Rudaa 2. uke i juni.
Innkalling sendes 23/5.
Økonomi:
Nord har ikke lenger tingvedtatt budsjett, kontingent, og prisliste for påmeldingsavgifter etc.
Tilgang til bankkonto er gitt Bente Skau Hermansen (NVBF) og Davida Christensen (Idrettens
Regnskapskontor, NIF). Alle utbetalinger og utfaktureringer blir utført av disse to heretter. De
ivaretar også regnskapsførsel for Nord.
Sak 44/2019 – Regionlag GU16 – tilsetting trener
Status v/Ketil. Gjennomgått tilsettingsprosess V2019.
Vedtak:
Styret i region Nord har innstilt kandidat til engasjement som trenar for regionlag Gutter U16
i perioden haust 2019 til og med vår 2020. Morten sender vedtaket til sportsjef og
generalsekretær om ber om at tilsetting finner sted snarest. Rask tilsetting er nødvendig for
planlegging av regionlagsprosjekt H2019.

Sak 45/2019 – Referat fra regionmøtet 27.04.2019
Ingen merknader til referatet. Referat og protokoll fra regionsting og valgmøte sendes klubbende i
Nord. Fortsatt satsing på trener- og dommerutdanning fremhevet på regionmøtet, og
forutsigbarhet/gjennomføring av planlagte kurs i terminplanen.
Sak 46/2019 - Terminplan 2019-2020
Terminplan er 95% ferdig. Noen justeringer/arrangørbytter pga hall er gjort i etterkant av
regionmøtet. Er til behandling i NVBF, bl. a. Med kursplanlegging. Sendes ut i begynnelsen av juni.
Sak 47/2019 – Sandvolleyball i Nord 2019
NVBF ønsker regionlag i sandvolleyball. Sportsjef sandvolleyball, Martin Engvik, ønsker å kjøre
treningssamling 14.-16. Juni. Eivind jobber med å avklare arrangør/sted.
NNM senior sandvolleyball 2019; - mesterskapet utlyses mai/juni.
Morten Hunstad
Ref.
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