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Referat 
Styremøte Region Nord 16.02.2021 
 
Microsoft Teams møte 
Møtetid kl. 2100 – 2200 
Til stede: Morten, Pål, Håvard og Elaine 
 
Sak 10/2021 - Godkjenning av referat fra styremøte 19.01.2021, valg av referent 

• Forslag til referent: Elaine 
• Ref. fra siste møte er godkjent. 

 
Sak 11/2021 – Eivinds hjørne / utvikling i Nord:  
Saken utsatt pga forfall. 
 
Sak 12/2021 – Koronasituasjon  
Slår sammen koronasituasjon og terminplan. 
Øksil har fått beskjed om at de kan starte planleggingen av RM/NNM. Det vil bli et 2-delt arr mellom 
Sortland og Øksil. RM går 19-21 mars-21. 
Elite: Har fått dato for cup-finalen, den går 27.mars-21. 
1.div: starter opp denne helgen. Der er det en del lag som har trukket seg. 
Når det kommer til 2. div, ungdomsserien og minivolleyball er det ikke åpnet for turnering/kamper. 
 
Sak 13/2021 – Terminplan V2021  

• Se 12/2021 
 
Sak 14/2021 – Tiltaksmidler til utvikling, aktivitet og vekst i Region Nord  

• Region styre (RS) sender ut informasjonsskriv til alle klubbene, om at de kan søke om midler 
til utvikling og aktivitet. 

• Hver klubb får søke på max 3 tiltak. Det kan søkes på fra 5000-40000 kr. 
• Søknads fristen er satt til 17.3.21, og vil bli behandlet den 23.3.21 av RS. 
• Ang. habilitet: Alle styremedlemmer får være til stede, men ved sin klubbs søknad har ikke 

vedkommende stemmerett. 
• Werner Gerhardsen (vara) blir også innkalt til dette møte. 

 
Sak 15/2021 – Vedtekter for regionalt styre 

• Det er ønskelig at RS blir valgt for 2 år. Men at ikke alle blir på valg samme år. 
• RS ønsker at det skal avholdes regionmøte/valgmøte hvert år.  
• På Regionmøte: - nytt fra klubbene 

                               -terminplan 
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                                  - faglige tema 
 
Sak 16/2021 – Neste styremøte 
Tirsdag 23.mars. 21  kl 2030-2200    (søknadsbehandling) 

Sak 17/2021 – Eventuelt 
Ingen saker  


