
Styremøte Region Nord 17.01.2022 

 

Deltakere: 

Morten Hunstad 

Svein Robert Vestå 

Elaine Dios 

Hilde Haaheim 

 

Sak 01/2022 - Godkjenning av saksliste og Hilde som referent 

 

Sak 02/2022 – Eivinds hjørne 

• Eivind har vært i Nederland og sjekket ut actionvolley som er en blanding mellom barne- og 
minivolley. Ta det til Norge? 

• Kan søke midler fra volleyballforbundet for å få besøk fra han 
• Skal holde trenerkurs i Brøstadbotn for minivolleytrenere 

 

Sak 03/2022 – Koronasituasjonen 

• Styret mener det er for mye nedstenging for barn og unge som holder dem fra fysisk aktivitet 
• Vi mener vi kan gjennomføre turneringer med et godt smittevern 
• Vi kan sende en bekymringsmail til forbundet 
• Svein Robert skriver en sak om dette. Sender det tilbake oss hvor vi kan supplere om det er 

behov 
 

Sak 04/2022 – Terminplan 2022 

• Avhengig av gjenåpningsplanen til regjeringa 

 

Sak 05/2022 – Kurs i Nord 

• Trener 1 del 1 i slutten av januar i Tromsø 
• Trener 1 del 2 19-20. februar på Sortland 
• Eivind skal til Brøstadbotn og holde minivolley-trener 

 

Sak 06/2022 – Tiltaksmidler fra egenkapitalen 

•  Vi hadde 500.000 kr i egenkapital hvor klubbene kunne søke om støtte for disse pengene. 2 
klubber har sendt faktura for å få søknaden dekt med en kort rapport om hva som er gjort 



med pengene. Andre klubber har enda ikke sendt faktura til Region Nord for å kreve inn 
pengene. Setter frist til 1. februar for klubbene som har fått tildelt midler. 

 

Sak 07/2022 – Regionlag 21/22 – støtte til spillere? 

• Det ytres et ønske om at noe av kontingentene til regionslagene blir dekt av pengene vi har i 
egenkapital. Egenandelen er på 4000 kr nå. Det er også sandvolleyballregionslag, samt 
landslagskontingent. Dette blir fort veldig dyrt, og det er ikke gitt at alle har råd til å støtte 
barna sine med disse summene. Det kommer forslag om å dekke deler av egenandelen fra 
styremedlemmer i region Nord. 

• Regionen har ikke støttet enkeltspillere historisk, bare klubber, men har støttet 
enkeltspilleres dommerutdanninger tidligere. 

• Morten tar det videre 
 

Sak 08/2022 – Regionmøte og valgmøte V2022 

• April 

 

Sak 09/2022 – Eventuelt 

- 

Sak 10/2022 – Neste styremøte 

Mandag 21. februar kl 21:15 

 

 


