Referat
Styremøte Region Nord 19.1.2021
Microsoft Teams møte
Møtetid kl. 2100 – 2200
Til stede: Morten Hunstad, Karoline Kastnes, Eivind Rudaa (observatør; deltok 2100-2130), Pål Vegar
Storeheier, Elaine Dios og Håvard Hamansen Wallstad.
Sak 1/2021 - Godkjenning av referat fra styremøte 17.11.2020, valg av referent
• Pål Vegar Storeheier valgt som referent.
• Det var ingen merknader til referatet fra forrige møte.
Sak 2/2021 – Eivinds hjørne / utvikling i Nord
• Øverbygd – gledelig vekst i volleyballklubben.
• Brøstadbotn har utfordringer med å opprettholde driften i klubben. Bør vurdere om vi kan
bistå dem.
Sak 3/2021 – Koronasituasjon
• Både elitelag og førstedivisjonslag defineres som elite av forbundet.
Sak 4/2021 – Terminplan V2021
• Koronasituasjonen gjør det utfordrende å gjennomføre kamper/turneringer.
• Ser på muligheten for å arrangere noen lokale turneringer.
• Mange hengekamper som det vurderes hvordan kan spilles. Tenker alternativt og ser på
muligheten for å dele opp andredivisjonen på en annen måte. Skille jenter og gutter er et
grep som kan benyttes.
Sak 5/2021 – Webinar V2021
• God start på webinarene før jul. Relativt god deltakelse.
• Det jobbes med program for våren.
• Bør vurdere om vi skal filme webinarene og legge de på nett.
• For våren planlegges det to-tre webinarer med ulike målgrupper:
o En for alle som er glad i volleyball (ung profilert spiller)
o En for dommere/ledelsen i klubbene (Robert + Håvard: dommerløftet)
o En for trenere?
Sak 6/2021 – Regionlag
• Tatt ut to lag – ett jentelag og ett guttelag. Hallkapasitet vurderes løpende for å finne godt
kampoppsett.
• Læring fra tidligere erfaringer.
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•

Spillerne er glade for å kunne trene igjen.

Sak 7/2021 – Bruk av Region Nords egenkapital 2021
• Mulig bruk av midlene:
o Tiltak rettet mot sandvolleyball til sommeren.
o Kompetanseheving gjennom dommerkurs og trenerkurs
o Rekrutterings-/inspirasjonssamlinger
o Organisasjonsutvikling i klubbene
• Tar stilling til eventuell utlysning i neste styremøte.
Sak 8/2021 – Regionmøte og valgmøte V-2021
• Bør gjennomføres digitalt.
• Arrangeres i midten av april. Morten foreslår dato og tid.
Sak 8/2021 – Neste styremøte
Neste styremøte blir tirsdag 16. februar kl 21.00.
Sak 9/2021 – Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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