Referat
Styremøte Region Nord 15.01.2020
Microsoft Teams møte
Møtetid kl. 2100 – 2200
Til stede: Morten Hunstad, Elaine Dios (forlot møtet 21.50, før sak 8), Tord Enevoldsen, Karoline
Kastnes (forlot møtet 21.45, før sak 8), Eivind Rudåå (deltok fra kl 21.40, fra og med sak 7) og Ketil
Zachariassen.
Sak 1/2020 - Godkjenning av referat fra styremøte 15.12.2020, valg av referent
Ketil Zachariassen blei valgt til referent.
Sak 2/2020 – Personalnytt
Morten informerte om jobbsituasjonen til regionkonsulent Eivind.
Som tidligere er Eivind ansatt i 40% stilling, men skal inn nå og arbeide i avdeling Kurs og
kompetanse. Behovet for fast treffetid på telefon ble diskutert. Dette skal klubbene informeres om.
Sak 3/2020 – NM Regionlag – 10.-12. Januar 2020
Oppsummering ved Elaine og Ketil. Regionlagsprosjektet har gitt gode resultater og har vært en god
opplevelse for spillerne, sportslig og sosialt. Sølv til jentene, som i 2019, og bronse til guttene. På
guttesida en klar forbedring fra tidligere år. Det er mer en 20 år siden Nord har tatt medalje på
guttesiden i regionlags-NM. En viktig årsak til framgangen til gutta er mulighetene til trening og
forberedelse som regionlagsprosjektet har gitt.
Morten og Ketil utarbeider regnskap og rapport for regionlagsprosjektet som oversendes
Samfunnsløftet ved SpareBank1 Nord-Norge.
Ang. fakturering av deltakeravgift for regionlag. NVBF fakturer klubbene, som i sin tur fakturerer
spillerne.
Sak 4/2020 – NNM 2020
Status ved Morten og Ketil
Det meste er på plass før helgas NNM for juniorlag i Tromsø. Det har vært en utfordring å få
dommerkabalen til å gå opp, og da særlig i gutteklassen. TSI bidrar med dommere.
Sak 5/2020 – Barents Games 2020
Ketil informerte om BWF 2020 og utfordringer med trenere og uttak. Styret er svært glad for at Kato
Karlsen, TSI (jenter) og Sara Velde Gartland, TSI (gutter) har tatt på seg å være trenere.
Økonomi: Egenandel er satt til 2000.-. Dette dekker treningssamling, hettegenser, reise og opphold i
Finland. Uttak og treningssamling avtales med trenerne, Ketil følger opp dette.
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Sak 6/2020 – Kostnader ved arrangering av rankingturneringer
Henvendelse fra Bodø Volley (vedlegg som videresendt mail).
Saken ble drøftet i styret.
Region Nord v/ Morten utarbeider, på bakgrunn av de uttalelser som framkom i styrets diskusjon en
henvendelse til NVBF ang felles satser på deltakeravgift i rankingturneringer og spørsmål om
avklaring om hvem som skal dekke kostnadene til halleie.
Sak 7/2019 – Regionmøte og valgmøte V-2020
Valgkomite for regionalt styre: Hanne, Lise, Odin.
Regionalt styre er valgkomite for utvalgene.
Komme tidlig i gang med prosess for begge
Sak 8/2020 – Neste styremøte
Onsdag 12. februar kl 21.00
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