REFERAT
Styremøte Region Nord onsdag 06.11.2019
Videomøte i Microsoft Teams
Møtetid kl. 2100 – 2200
Til stede: Morten, Tord, Eivind, Ketil på tlf og Elaine
Sak 60/2019 - Godkjenning av referat fra styremøte 02.10.2019, valg av referent
Referat godkjent.
Referent: Elaine
Sak 61/2019 – Oppsummering arrangement siden 02.10S
- Det har vært en 1 dags turnering i minivolleyball i Bø, med 17 lag påmeldt. I Bø har det også vært
trener 1 kurs.
- Runde 1 U15/U17 på Myre.
- Det har vært 2. div seriehelg i Bodø for damer og herrer.
- Regionlagssamling for gutter på Myre

Sak 62/2019 Sak behandlet av stevnejury, Runde 1 junior Myre, oktober 2019.
Saken er diskutert i styret, og det konkluderes med at vi følger gjeldende regler for påmelding av lag
til turneringer i ettertid. Retningslinjer for stevnejury (fra reglement og administrative regulering) er
gjeldende. Det presiseres at det er viktig å ha god kommunikasjon mellom lagledere i alle klubbene.
Ved saker i stevnejury skal involverte parter innkalles til samtale/møte, som første trinn i
saksbehandlingen.
Sak 63/2019 Runde 2 junior Bodø.
- Retningslinjer for påmelding og deltagelse, klubber og lag: Styre er blitt enig om at det skal meldes
på lag med 6 spillere. Men ved skade eller sykdom under turneringen skal laget få fortsette med 5
spillere.
- Dispensasjoner: - Eivind Rudå skal ha skriftlig søknad i god tid før turneringen. Oversikt legges på
nett.
- Spillerlister: Alle klubbene skal legge inn navn, draktnr og fødselsår I Profixio ved påmelding til
turneringer.
- Dommerhonorar, organisering: Arrangørklubb legger ut for dommerhonorar og sender faktura for
dette til NVBF.
- Arrangørklubbens sekretariat har ansvar for å se til at dommerne er riktig kledd (dommerskjorte).
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Sak 63/2019 - Andre kommende arr.
⁃ Regionlags samling Myre jenter
⁃ Minivolleyball turnering i Tromsø
⁃ Dommer 1 på Myre
⁃ Trener 1 Tromsø
⁃ Runde 2 junior Bodø
⁃ 2. div seriehelg kvinner, Alta
⁃ regionlagssamlinger, gutter og jenter, desember
Sak 65/2019 - Økonomirutiner i nye NVBF.
⁃ Alle personlige utlegg, reiseregninger etc skal føres i Visma. Personlig bruker opprettes I Visma
⁃ Utlegg gjort av klubb faktureres NVBF
⁃ Morten sender nærmere info om dette til klubbene
Sak 66/2019 - Regionlag u16
- Ketil orienterte om regionlagene. Alle klubbene bortsett fra Bodø er representert. Fine
tilbakemeldinger fra 1. samling til guttene.
- NM-dommer: - Morten og Robert lager en utlysning på denne. De som søker, må ha dommer 2.
Angående organisering, fly, losji m.m er det Ketil som har oversikt på.
Sak 67/2019 - Eventuelt.
⁃ Morten lager et skriv fra styret ang. nedleggelse av idrettslinja på Sortland.
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