
Referat fra møte i regionalt styre + utvalg - Øst 

Dato:6.oktober 

Tilstede: Gunhild B. Størseth, Katrine Hvitstein, Geir Åge Michelsen, Christina L. Johannssen, Håkon 

Rambek, Frode Walde, Trond Hagen delvis 

 

Fraværende: Jørn W. Larsen, Stig Kristiansen 
 
Referent: Gunhild B. Størseth 
 
Sak Frist Ansvar 
Introduksjon av alle som er med på møtet. 
Hvilket utvalg de jobber i og forbindelse med volleyball. 
Kort referat fra arbeidet i utvalgene. Hva har man jobbet med, og hva er 
hovedoppgavene fremover. 
 
Grunnet koronarestreksjoner ble møtet holdt digitalt. Teamsmøtet det var 
innkalt til fungerte ikke som planlagt og det tok en halvtime før vi hadde 
fått til et møte der (nesten) alle fikk tilgang. Alle de som var til stede 
presenterte seg og sa litt om forbindelsen til volleyball. Tilbakemeldingen 

angående arbeidet i utvalgene arr & konkurranse og utv & kompetanse var 

at det ikke hadde vært noen møter, de hadde ikke hatt noen kontakt med 

administrasjonen og ikke hatt noen konkrete arbeidsoppgaver.  

Det skjer likevel en del i regionen innen områdene utvalgene har ansvar 
for. Vi lurer derfor på hva det er ment at de regionale utvalgene og styrene 
skal jobbe med. Dette må konkretiseres og tydeliggjøres hva de regionale 
utvalgene skal gjøre og hva som blir gjort av administrasjonen. 
 

  

Sak Frist Ansvar 
Kommunikasjon mellom utvalg og regionstyret. 
Kommunikasjon mellom utvalg, regionstyret og administrasjon/ 
forbundsstyret. 
 
I utgangspunktet skal det være direkte kontakt mellom utvalgene og de 
som har disse arbeidsoppgavene i administrasjonen. Erfaringene fra i fjor 
viste at det var liten oppfølging fra administrasjonens side. Vi ønsker 
derfor at regionstyret skal være et bindeledd. Utvalgene kan være litt små. 
Vi velger derfor å ha flere møter der alle i de regionale utvalgene og styret 
er sammen. 
Det er et ønske om at det opprettes kontakt mellom lederne i alle de syv 
regionale styrene. Det samme gjelder for ledene av hvert av utvalgene.  
Dette kan være korte digitale møter der en fra administrasjonen også 
deltar. Her kan det informeres om hva som blir gjort sentralt og man kan 
få høre om hva som blir gjort lokalt i de forskjellige regionene.  
Nå har vi opplevd at vi ikke har fått informasjon før vi har funnet det selv 
på de stedene alle har tilgang til samme informasjon. Hvis vi blir informert 
om prosessen kan vi lettere forklare f.eks forsinkelser. 
 
Vi har opprettet en facebookside som vi håper kan være en 
informasjonskanal ut til lederne i region Øst. 

  
 
 
 
Gunhild tar 
kontakt med 
Kristian. 

Sak Frist Ansvar 
Oversikt over aktive klubber i regionen og kontakt med dem.    



Nye klubber og klubber som har sluttet. 
 
En av oppgavene regionstyrene og utvalgene skal ha, er å ha kontakt med 
klubbene. Den formelle klubboversikten er ufullstendig. Her er det mange 
klubber som ikke eksisterer eller ikke har aktive lag. Vi vil derfor lage oss 
en liste over kun aktuelle klubber som vi vil ha kontakt med. Denne listen 
ligger på onenote, der alle kan sjekke ut og redigere. Når det arbeidet er 
gjort arrangerer vi en ringerunde slik at vi får verifisert informasjonen og 
samtidig informert om oss og facebooksiden.  
Listen kan så oppdateres når vi får informasjon om nye klubber og 
klubber som er lagt ned. 
 

 
 
Alle bidrar, 
Håkon har 
hovedansvar. 

Sak Frist Ansvar 
Kickoff. 
 
Høstens kickoff for alle regionenes styrer og utvalg, administrasjon og 
forbundsstyre ble avlyst på grunn av koronarestriksjoner. Her kunne vi 
opprettet noen kontaktpunkter og avklart en del rundt ansvarsfordelinger. 
Vi savner at det ble laget noe alternativt for å få dekket denne 
usikkerheten. Vi vil derfor arrangere et lokalt kickoff for alle deltagerne i 
styret og utvalgene og med de aktuelle kontaktene i administrasjonen. Vi 
håper på å få det til fredag 6., 13. eller 20. november kl. 18.00 – 21.00 på 
Breivoll gård i Ås kommune.  

  
 
 
 
 
 
 
Styret 

Sak Frist Ansvar 
Runden rundt bordet 
Dette var en fin tradisjon på styremøtene tidligere for å høre om hva som 
skjer i regionen. 
 
Håkon: Glad for at det ble nok gutter/ herrer til første seriekamp. 
Frode: Har vært opptatt med trening av juniorer. Ønsker at 
påmeldingsfristen skal ned fra to til en uke.  
Geir Åge: forteller at det er kommet flere haller i Ås, men at noen av dem 
allerede har vært stengt på grunn av skader. Hadde startet opp samarbeid 
med Nesodden, men der har de stengt haller på grunn av korona. Opplever 
ellers et tilsig av nye unge voksne fra andre idretter.  
Christina: Har hatt mye å gjøre som oppmann for Kolbotn damelag. Laget 
har gått videre i cupen og det har kommet ønske om endring av kampdag.  
Katrine: Herrelaget har kommet i gang med trening, og optimistene skal ha 

første innetrening førstkommende mandag Vi har ikke damelag nå, 

klubben bærer stort preg av at Bø er en typisk "studentby", så vi vet aldri 

om vi har folk eller ikke til en ny sesong (spes kvinner). Mye tanker rundt 

smittevern for tiden (spes optimistene) men håper at det skal gå i orden. 

 

  

   
 


