Referat fra møte i regionalt styre – Øst på Teams
Dato: 15. april 2021
Tilstede: Gunhild, Christina, Håkon, Trond
Fraværende: Jørn
Referent: Gunhild
Sak
Valgmøte blir onsdag 9. juni kl. 19.00 – 20.00
Stig Kristiansen (valgkomiteen) ringer til de som sitter i styret
og utvalgene. Vi oppfordrer klubber med kandidater til å ta
kontakt med ham.
Trond Hagen, Håkon Rambek og Gunhild B. Størseth er til valg.
I tillegg «mangler» vi et medlem under 25 år, som ikke kom på
plass i forrige valg.
Styret skal velge kandidater til utvalgene. Dette henger litt
sammen med styrekandidater siden vi ønsker at utvalgene
skal være representert i styret.
Vi ønsker at Norges Volleyballforbundet inviterer og
organiserer valgmøtet.

Frist
Kontakte Stig
uke 16
Mail uke 16

Sak
Hedersmerker. Styret i regionen kan dele ut hedersmerker i
sølv.

Frist

Forslag til kandidat til hedersmerke i sølv sendes inn til NVBF

Ansvar
Gunhild
kontakter Stig og
sender melding
til klubbledere.
Håkon hører med
representantene i
utvalgene om de
vil fortsette.
Gunhild sender
mail til Kate og
Kristian
Ansvar
Gunhild etterspør
kandidater i brev
til klubbledere.

på eget digitalt skjema. Beslutning om tildeling gjøres av
NVBFs generalsekretær, som også beslutter sted og anledning
for overrekkelsen.
c) Alle forslag til kandidater skal inneholde personens navn,
fødselsdato, klubb(er), region og meritter. Det skal legges ved
beskrivelse av arbeidet og innsatsen som vedkommende har
nedlagt.

Sak
Egenkapitalen. https://volleyball.no/soknadsportalegenkapital/#1614081317855-6953bb92-728a
Vi ønsker å informere klubbene om muligheten til å søke om
midler fra Egenkapitalen. Det ligger ute informasjon om
kriteriene og søknadsskjema. I år vil vi oppfordre klubber til å
lage inspirasjons – treff med sosialaktivitet for å holde på
medlemmer.
Vi vil informere nærmere på valgmøtet om hva de kan søke
om midler til og åpne for innspill.
Sak
Dommeroppsett arbeidet i region Øst.
Vi vil sikre oss at de som tar denne jobben får kompensasjon
for dette. Det er et så stort arbeid i region Øst at det ikke kan
komme inn under oppgavene for frivillige i utvalgene.

Frist

Ansvar
Det sendes ut
informasjon i
mail og
informeres på
valgmøtet.

Mail uke 15

Gunhild sender
mail til Kristian
for å sikre dette.

Sak
Trond Hagen er med i et nytt utvalg som skal jobbe med
volleyballanlegg. De skal se på tilgang til haller og kriterier for
bygging av nye anlegg. I første omgang skal de sende ut en
spørreundersøkelse. Vi får tilbakemelding etter neste møte.
Sak
Eventuelt:
Håkon har fått høre at de skal bygge sandvolleyballbaner på
Breivoll og lurte på om noen kan anbefale hvor de kunne
henvende seg for å tips om sand, utstyr o.l.

Trond
informerer.

