REFERAT
Styremøte Region Nord onsdag 21.08.2019
Google Hangout møte
Møtetid kl. 2100 – 2200
Møterom: https://hangouts.google.com/hangouts/_/nvoedpacfbgdrjl2es2dffeis4e?authuser=0&hl=no
Til stede: Karoline, Morten, Elaine, Eivind, Tord og Ketil.
Sak 47/2019 - Godkjenning av referat fra styremøte 22.05.2019, valg av referent
Referat vedlagt.
Forslag til referent: Karoline
Vedtak: Referatet fra forrige møte er godkjent uten merknader. Forslag til referent er
godkjent.

Sak 48/2019 – Personalsituasjon
Status konsulentstillingen.
Ingen endringer foreløpig. Eivind ønsker en snarlig avklaring. Forbundet har sagt at det skal bli en
100% stilling.

Sak 49/2019 – Info fra Eivind
Oppsummering sommer, og hva som rører seg nå, - hva skjer i Nord
-

Lite sandvolleyballaktivitet i løpet av sommeren. Kick-off på Myre og i Bodø for ungdom med
landslagstrener Martin Engvik.
Norges-tour og 3v3 turnering i Lofoten. Stor suksess, bør oppfordre alle klubber i Nord til å
delta.
Det ble sendt ut mail til klubbene i vår om noen kunne ta på seg arrangøransvaret for NNM
Senior i sandvolleyball, men ingen meldte interesse.
Ungdomslandslaget hadde samling på Myre og totalt syv ungdommer fra klubber i NordNorge ble tatt ut på landslaget.
BK Tromsø har to lag i eliteserien denne sesongen.
Til høsten er det satt på Trener 1 og Trener 2-kurs, og Dommer 1-kurs i Nord.
Påmelding til 2. divisjon i Nord er kommet ut, påmeldingsfristen er 10. september.

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 50/2019 – Samling i Oslo for regionale styrer og utvalg 31/8 – 1/9
Deltakelse, - hvem drar
Fra regionalt styre deltar Morten, Karoline, Elaine, Tord samt Eivind.
Fra utvalgene deltar Bjørn Viggo og Vårinn. Noe usikkert om flere fra utvalgene drar. Karoline og
Elaine sitter både i styre og utvalg.

Sak 51/2019 – Regionlag Jenter U16 – endring datoer
Henvendelse fra Geir Knudsen.
Endringer i dato for samlingene til JU16. Geir ønsker å flytte begge samlingene ei uke fram i tid.
Annet om regionlagene:
- Vurdering av innkjøp av mye draktsett.
- Lagene bør ankomme Oslo dagen før turneringen starte sånn at de rekker en treningsøkt og
å «lande» litt før mesterskapet starter.
- Presentere Eirik Kastnes som ny regionlagstrener på Facebook.

Sak 52/2019 – NNM senior
Spørsmål om deltakelse fra 1. Div lag.
Organisering.
Overordnet ansvar
TSI arrangerer.
Trener 2 skal arrangeres samtidig i samme hall.
Det flettes ikke inn seriekamper i mesterskapet.
1.divisjonslag kan delta, vi gjør regionale tilpasninger der vi føler for der. Dette for å øke aktiviteten.
Usikkert om det er forbundet eller klubben skal betale dommerhonoraret til dommerne. Mulig
løsning er at deler av påmeldingsavgiften går til dommerhonorar.

Sak 53/2019 – Økonomi
Fakturering for vår 2019 ble gjort i juli.
Region Nord midler er overført til NVBF.

Sak 54/2019 – Utvalgene
Kick-off samling i Oslo 30. august – 1. september. Under samlingen får vi forhåpentligvis mer info om
hvordan utvalgene skal jobbe i løpet av sesongen.
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