Referat
Styremøte Region Nord 05.05.2020
Microsoft Teams møte
Møtetid kl. 2000-2100
Til stede: Elaine, Håvard, Pål, Karoline, Morten, Eivind
Sak 32/2020 - Godkjenning av referat fra styremøte 22.04.2020, valg av referent
Referat godkjent uten merknader
Referent: Morten
Sak 33/2020 – Det nye styret

Kort presentasjonsrunde
Håvard: salg, marked, HR, HMS, bred volleyballerfaring, alle roller, elitedommer, tar trener 3, leder i
Sortland VBK, sittet i forbundsstyret, div roller i fotballverden
Pål: forskning, utdanningskvalitet, styreerfaring fra fotball og badminton, engasjert i BKT, barn som
spiller i klubben
Elaine: helsevesen, spilt i Øksil, ressursperson i klubben, trener 2, sitter i klubbstyret, ivrig reiseleder,
gjenvalgt i regionalt styre
Karoline: student, spesped, spiller aktivt, TSI i mange år, har ledet volleyballgruppa i TSI og vært
nestleder i hovedstyret TSI, gjenvalgt i regionalt styre
Morten: inspektør kulturskoleadm, trener 2, kurslærer, tidl verv i klubbstyre, gjenvalgt i regionalt
styre
Organisering av styret:
Morten, leder
Håvard, koordinator regionlag
Karoline, facebook, utvalg utvikling og kompetanse
Pål, kick-off, nettbasert kompetanseutvikling/kurs
Elaine; utvalg arrangement og konkurranse
Møtetid:
Første tirsdag i måneden, kl 2100-2200. Ny vurdering til høsten
Neste møte: tirsdag 2. juni
Informasjonsflyt til klubber/publikum
Styrereferat: sendes rutinemessig klubbene v/klubbleder
Facebook: jevnlig oppdatering, og deling fra miljøene i nord, med mere
Volleyball.no – i liten grad brukt de siste sesongene
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

Kommunikasjonsflyt ut til klubbene tas opp på neste styremøte. Vurdere «sånn gjør vi det her»info/nyhetsbrev fra det nye styret i forkant av neste sesong.
Ansvar for resultatlister og premiering aldersbestemt ligger til nasjonal avdeling.
Sak 34/2020 – Referat fra regionmøtet 25.04.2020

Ingen merknader
Sak 35/2020 – Regionlag 2020/2021

Håvard Wallstad ny koordinator for regionlag,
Inneværende sesongs hovedtrenere tilbys forlengelse, ansvar Eivind/Matt
Økonomi uavklart. Egenandel på maks 4000 spilt inn til NVBF. Budsjett 2020 er ikke tildelt region pr
dato
Sak 36/2020 – Kick-Off Nord H2020

Faglig samling for trenere, dommere, tillitsvalgte, planlagt til Tromsø september, kombinert med RM
senior. Faglige ressurser: Olympiatoppen foreslått, gode erfaringer, høy kvalitet.
Evt fysisk samling avklares juni. Avventer nasjonale føringer og NVBF’s beslutninger. Tas opp på neste
møte.
Alternativt forberedes nettbaserte møter, f. eks. serie med tematikk, 2 timers videomøter.
Forslag til tematikk og innledere/foredragsholdere skrives i arbeidsdokument på Teams i perioden
fram til neste møte.
Forslag til arbeidsgruppe for kick-off: Pål V. Storeheier, Karoline Kastnes, Robert Spilmann
Sak 37/2020 – Representanter til forbundsting 2020

Oppnevnt av styret: Karoline Kastnes og Elaine Dios
Sak 38/2020 – Neste styremøte

Tirsdag 2. juni kl 2100. Ta med Evt.

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

