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Referat 
Styremøte Region Nord 06.10.2020 
 
Microsoft Teams møte 
Møtetid kl. 2100-2200 
Til stede: Håvard W. Hamansen, Pål V. Storeheier, Elaine Dios, Eivind Rudaa, Morten Hunstad 
 
Sak 69/2020 - Godkjenning av referat fra styremøte 01.09.2020, valg av referent 
Referat; ingen merknader.  Henvendelse til NVBF om nye kurslærerkurs er ikke besvart. 
Referent: Morten 
 
Sak 70/2020 – Eivinds hjørne / Utvikling i Nord 
Dommer 1 kurs; hvilke miljø/distrikter har behov sesongen 2020/2021? Kartlegges. Robert Spilmann 
involveres. 
Info om mini- og Teenvolley, oppstart- og utviklingsprosjekter for klubber/miljø. Eivinds 
ansvarsområde.  
Øverbygd IL på Skjold søker opptak NVBF, drar i gang aktivitet på mini/teen 
2. div turnering i Bodø, gode tilbakemeldinger. LofotVolley damer kom ikke, men deltar i resterende 
serie. 
Volleyball i skolen, 3-timers kurs tilbys skoler/utprøves nasjonalt. Kursholderkurs for dette holdes i 
Tromsø 14. nov v/Peter Jørgensen. 
 
Sak 71/2020 – Korona-situasjon 
Ingen nye nasjonale føringer. 
Etterspørre arrangementsrapport fra arrangører mtp smittevern; Bodø Volley først ut (ansvar 
Morten) 
Følge opp at NVBS retningslinjer for arrangement følges opp. Understreke overfor arrangører at 
protkoll og lokale smittevernregler overholdes 
US-runde 1: delte arr mellom Øksil og SVBK; bra løsning mtp korona. 
 
Sak 72/2020 – Terminplan /  arrangement 
Dato for runde 3 junior ikke avklart. Flyttes pga endret dato for cupfinale/regionlags-NM. Sak under 
arbeid v/utvalg arrangement/konkurranse 
Koronautfordring i større byer: skoleovernatting U15/U17 
Mye arbeid H2020 for utvalg arr/konk 
Nasjonal avd arr/konk ofte seint ute med turneringsinvitasjoner mm., - regionalt utvalg pådriver. 
Vurdere underveisevaluering av arbeidet med terminplan, kampoppsett, info etc. i «nye NVBF»  
Etterspørre opprettelse av samtlige turneringer for Nord i Profixio 
 
Sak 73/2020 – Regionlag  
Håvard er påkoblet nasjonalt, som Nords regionlagskoordinator 
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Stor påmelding til første åpne samling; 74 påmeldte 
Ny regelendring skal hindre benkeslitere i NM regionlag 
 
Sak 74/2020 – Webinarer  
Tre tema og tre foredragsholdere er klare.  
Webinarene holdes i siste halvdel av oktober, november og januar. 
Webinarene er rettet mot deltakere fra Nord. Kan vurderes nasjonalt senere, i samråd med NVBF. 
Webinarene kan følges opp med etterpåmøte/dialog med aktuelle målgrupper 
Pål og Eivind konkretiserer og setter ut i livet. 
Morten informerer NVBF 
 
Sak 75/2020 – Eventuelt 
Ingen saker 
 
Sak 76/2020 – Neste styremøte  
Tirsdag 3. november kl 2100 
 
 
Nord-Norge, 09.10.2020 
Morten Hunstad, ref. 


