
 

 

 

 

Referat 
Styremøte Region Nord 11.08.2020 
 

Microsoft Teams møte 

Møtetid kl. 2100-2200 

Til stede: Morten Hunstad (styreleder), Elaine Dios, Karoline Kastnes, Pål Vegar Storeheier, Håvard 

Hamansen Wallstad og Eivind Rudå. 

 

Sak 48/2020 - Godkjenning av referat fra styremøte 02.06.2020, valg av referent 

Pål Vegar Storeheier ble valgt til referent 

 

Sak 49/2020 – Region Nords egenkapital  

1. Den foreslåtte modellen for nedtrekk av regionenes egenkapital støttes ikke, da dette 

nedtrekket synes uforholdsmessig stort i forhold til regionens fordringer på 

overtakelsestidspunktet. 

2. Region Nord sin egenkapital bør benyttes til å øke kvaliteten på aktiviteten i regionen 

gjennom ekstraordinære tiltak. Følgende anses her som viktig: 

a. Midlene bør utgjøre et fond som regionens styre forvalter. 

b. Fondet bør både kunne benyttes til tiltak som styret i Region Nord ser er viktige 

(top-down) og på tiltak som klubbene søker dekket av fondet (bottom-up). 

c. Midlene fra fondet bør i hovedsak benyttes på trenerutvikling, da dette gir størst 

effekt samlet sett. Retningslinjene bør imidlertid også åpne for bruk av midler på 

tiltak rettet mot dommerutvikling, spillerutvikling, satsing på regionale talenter, 

erfaringsdeling og samhandling mellom klubbene og andre tiltak som vil ha god 

effekt på den sportslige utviklingen i regionen. 

d. Det anses som fordelaktig om de ulike regionene har et likt tidsperspektiv for bruken 

av midlene. Et tidsperspektiv på fem år anses som hensiktsmessig.  

3. Morten Hunstad lager utkast til svarbrev til NVBF som sirkuleres til styret per e-post. 

 

Sak 50/2020 – Kick-Off Nord H2020  

1. Hvorvidt kick-offet skal gjennomføres eller ikke medio september 2020 avgjøres i neste 

styremøte når vi vet hvilke føringer forbundsstyret vil legge for oppstarten av volleyballåret 

gitt den gjeldende situasjonen knyttet til Covid-19. 

2. Styret diskuterte forslag til program og budsjett, og vil ta endelig stilling til dette i neste 

styremøte. 

 

Sak 51/2020 – Nettbasert kompetanseutvikling  

Saken ble utsatt til neste styremøte. 

 

Sak 52/2020 – Eventuelt 

Norges Volleyballforbund – Regionalt styre Nordwww.facebook.com/NVBFNord 

volleyball.region.nord@gmail.comwww.volleyball.no  

 



 

 

 

 

Eivind Rudå orienterte kort om hva vi vet om forbundets føringer i forhold til Covid-19. I 

førstkommende forbundsstyremøte på torsdag skal tas stilling til hvilke føringer som skal gjelde for 

oppstart av volleyballåret. Lite er avklart per i dag. Usikkert om vi kan arrangere NNM. 

 

Sak 53/2020 – Neste styremøte  

Nytt styremøte tirsdag 18. september klokken 2000-2100. 

 

 

Norges Volleyballforbund – Regionalt styre Nordwww.facebook.com/NVBFNord 

volleyball.region.nord@gmail.comwww.volleyball.no  

 


