
  
 
   

Referat fra styremøte i Region Nord 
 
Microsoft Teams møte 
Dato og tid: 21. februar 2022 kl. 2115 – 2215 
Til stede: Morten Hunstad (leder), Elaine Dios, Hilde Haaheim, Svein Robert Vestå og Pål Vegar Store-
heier 
 
 
Sak 11/2022 - Godkjenning av referat fra styremøte 17.01.2022, valg av referent 

• Referent: Pål Vegar 
• Referat fra styremøte 17.1.22 ble godkjent 

 
Sak 12/2022 – Eivinds hjørne  

• Eivind var ikke til stede i møtet. 

 
Sak 13/2022 – Koronasituasjonen 

• Verden har åpnet opp siden sist, og det er ikke noe spesielt å rapportere på dette punktet. 
 
Sak 14/2022 – Terminplan V2022  

• NNM på Myre ble svært godt arrangert. Likeså 2. div seriehelg 
• Turnering i Tromsø den 1. februar 
• Kvalifisering til førstedivisjon den 23.-24 april. 

 
Sak 15/2022 – Info fra regionledermøte 17/2 

• Volleyball har klart seg bra gjennom pandemien – nasjonal økning på 1000 spillere i volleyball 
og økning på 600 spillere innen sandvolleyball. 

• Bør være en nasjonal standard for hva spillerne på regionlag får dekket. Lik egenandel, 
likhetsprinsippet. 

• Forbundsting juni 2022 avholdes fysisk. 
 
Sak 16/2022 – Støtte ifb regionlag 

• Se sak ovenfor. 
 
Sak 17/2022 – Tiltaksmidler fra egenkapitalen 

• Vi tar opp med forbundet om det er mulig å strekke midlene ett ekstra år. 
• Vi lyser ut 128 000 kroner for perioden 2022. Den 20. mars blir søknadsfristen. 
• Werner Gerhardsen blir invitert med i det neste styremøtet for å vurdere søknadene. 
• Det er frivillighetens år i 2022. 

o Burde vi lage volleyball-camper 1-2 steder i regionen for å samle lag fra mange ulike 
regioner og trene sammen. Dette vil være et viktig tiltak for å bli kjent på tvers av 
lagene og gi en svært god start på sesongen. 



  
 
   

o Styret oppfordrer aktuelle klubber til å søke om tiltaksmidler for å arrangere 
volleyball-camp. Bø burde være en svært aktuell arrangør. 

o August-september er aktuelt tidspunkt. Siste helga før skolestart vil være  
 
Sak 18/2022 – Regionmøte og valgmøte V2022 

• Region- og valgmøte avholdes onsdag 27. april 1800-2000. 
• Saker:  

o Valg 
o Rapport fra prosjekter finansiert over tiltaksmidlene 
o Informere om hvilke prosjekter som fikk tiltaksmidler for 2022. 
o Kort informasjonsrunde fra klubbene 

 
Sak 19/2022 – Eventuelt 

• Egen serie for 13-åringer vurderes (Elaine). 
 
Sak 20/2022 – Neste styremøte 

• Neste møte avholdes mandag 28. mars kl 2030 – 2200. 


