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Referat  
Styremøte Region Nord 02.06.2020 
 
Microsoft Teams møte 
Møtetid kl. 2100-2200 
Til stede: Elaine, Håvard, Pål, Karoline, Morten, Eivind 
 
Sak 39/2020 - Godkjenning av referat fra styremøte 05.05.2020, valg av referent 
Referat fra styremøtet 05.05.20 godkjent uten merknader. 
Referent: Håvard 
 
Sak 40/2020 – Personalsituasjon NVBF   
Morten har snakket med GS om situasjonen rundt permitteringen til Eivind. Eivind er permittert fra 
sin stilling i NVBF frem til 15. juni. Eivind svarer på spørsmål som haster etc. via telefon eller e-post. 
Eivind deltok også på dagens møte.   
 
Sak 41/2020 – Forbundsting 2020  
Elaine og Karoline representerer Region Nord på Forbundstingen, begge melder seg selv på via NVBF 
sine hjemmesider.  
 
Regionstyret har gått gjennom sakslisten til forbundstinget. Det er meldt inn kun en sak til tinget. I 
denne saken støtter styret intensjonene til SVBK som har meldt inn saken. Styret er spesielt glad for 
at det nå ser ut som egenandelen for deltagelse på NM for regionslag U16 vil bli lik for alle spillere 
uavhengig av hvilken region du representerer.    
Utover dette ser ikke styret behovet for å diskutere så mye mer av sakslisten.   
 
Sak 42/2020 – Kick-Off Nord H2020  
 
Pål orienterer styret hva som ble diskutert i møtet 19/5 i arbeidsgruppen.  
Planen er fortsatt å arrangere et fysisk Kick- off i Tromsø under høstens senior NNM. 
Målgruppen for årets kick off er trenere, tillitsvalgte og dommere fra Region Nord.  
Det diskuteres mulige temaer, og oppbygging av dagene. Det legges opp til egne pakker med 
overnatting, kurs/foredrag og felles middag.  
 
Styret synes jobben med kick off samling til høsten virker svært spennende, og det er kommet inn 
mange gode ideer. Styret gir arbeidsgruppen mandat til å jobbe frem et forslag til program og 
innhold.  
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Sak 43/2020 – Nettbasert kompetanseutvikling  
 
Pål orienterte styret om de tankene som er kommet frem i arbeidsgruppen.  
Dette er noe styret ønsker å få til, at det skal jobbes videre med. Styret blir enige om at det tas tak i 
dette på styremøtet i august.   
Hvis noen får gode ideer i løpet av sommeren, er det viktig å få dette inn i arbeidsdokumentet på 
Teams.  
 
Sak 44/2020 – Nyhetsbrev fra styret  
 
Styret ble enige om at vi skal få ut et nyhetsbrev fra styret. Første utgave kan ta for seg en enkel 
presentasjon av det nye styret, de nye utvalgene, kick- off arrangementet til høsten, at vi jobber med 
utviklingen av nettbaserte «webinarer» for region nord.  
Morten lager et utkast. Planlagt distribusjon for den første utgaven er i løpet juni 2020.  
 
Sak 45/2020 – Regionlag 2020/2021  
 
Det jobbes fortsatt med trenertilsetting for regionlagene.  
Eivind orienterte om status, og at trenerkabalen for guttelaget mest sannsynlig er i boks. Når det 
gjelder jentelaget ble styret enig om at vi nå søker etter regionlagstrener.  
 
Sak 46/2020 – Eventuelt 
Det var ingen ting under eventuelt.  
 
Sak 47/2020 – Neste styremøte  
 
Neste styremøte er 11. august 2020.  


