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Referat 
Styremøte Region Nord 03.11.2020 
 
Microsoft Teams møte 
Møtetid kl. 2100-2200 
Til stede: Karoline, Morten, Eivind, Pål Vegar, Elaine og Håvard.  
 
Sak 77/2020 - Godkjenning av referat fra styremøte 06.10.2020, valg av referent 
Forslag til referent: Karoline 
 
Sak 78/2020 – Eivinds hjørne / Utvikling i Nord 
Øverbygd IL Volleyball blitt med i NVBF. 30 stk på første minivolley-trening.  
Litt aktivitet i Brøstadbotn IL. Minivolley.  
 
Sak 79/2020 – Korona-situasjon 
Løpende oppdateringer fra NVBF ang Koronasituasjonen og hvordan det påvirker volleyballaktivitet. 
Foreløpig går aktiviteten som vanlig.  
 
På turneringer må arrangør og alle lag være flinke til å følge retningslinjene fra NVBF.  
Påminne både arrangør og alle lag om dette.  
 
Morten sender ut en mail til klubbene i Nord ang dette.  
 
Sak 80/2020 – Terminplan/arrangement 
Mini i Bø 
2. div på Finnsnes 
US på Myre og Sortland 
 
Sak 81/2020 – Bruk av Region Nords egenkapital  
Møte med NVBF og regionledere 4/11 
Ikke kommet noe svar på innspillet Region Nord sendte inn i august.  
 
Sak 82/2020 – Støtte til utdanning av kurslærere/lærerutviklere  
NVBF har godkjent søknaden Region Nord sendte inn. De støtter kurset med opptil 25 000,-  
Det tas av Region Nord sin egenkapital. 
 
De som mottar støtte må forplikte seg til et visst antall skolebesøk i løpet av en periode. Vi kommer 
tilbake til dette forslaget.  
Påmeldingsfristen utsettes for å få flere påmeldinger.  
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Sak 83/2020 – NNM Jr. 2021  
Begrensninger i deltakelse pga korona. Ref samale med klubbleder Øksil. Klubben tar opp spørsmålet 
med Avdeling arrangement og konkurranse 
 
Sak 84/2020 – Webinar  
Pål Vegar har snakket med Line Busland i avdeling utvikling og kompetanse. Hun syns det var 
spennende og ville gjerne gjøre det nasjonalt så lenge det er tema som gjelder hele Norge, og ikke 
bare Region Nord.  
 
Harry Fagervold er første mann ut som foredragsholder. Ønske om en tirsdag kl. 20.00, dette passer 
best for Harry. Må finne en dato som ikke krasjer med andre nasjonale webinarer eller arrangement. 
Eivind avtaler med Harry om hvilken dato som passer best.  
 
Påmelding i forkant av webinaret. Det er ønsket fra Line Busland. Det skal ikke være et åpent 
webinar, så alle må registreres med e-post.  
 
Sak 85/2020 – Regionlag 
To åpne samlinger. God oppslutning på samlingene. Det blir en tredje åpen samling før jul. Det har 
vært en stor suksess.  
325,- per samling. Det er kommet tilbakemeldinger eller signaler om at prisen på åpne samlinger er 
for høy.  

Sak 86/2020 – Eventuelt 
Ingen saker 
 
Sak 87/2020 – Neste styremøte  
Berammes senere, avklare webinardato først 


