
  
 
   

 

Referat 
Styremøte Region Nord 09.05.2022 
 
Microsoft Teams møte 
Møtetid kl. 2000 – 2100 
Til stede: Jane Caroline Buktenes, Pål Vegar Storeheier, Hilde Karoline Haaheim, Svein Robert Vestå, 
Morten Hunstad, Eivind R (observatør) 
 
Sak 25/2022 - Godkjenning av referat fra styremøte 27.04.2022, valg av referent 
Referat: Godkjent uten merknader 
Referent: Morten 
 
Sak 26/2022 – Det nye styret  
Presentasjonsrunde  
 
Forslag til organisering av styret:  
Hilde: facebook/sosiale media 
Jane: utvikling og kompetanse, utvalgsmedlem, kick-off U15 
Pål Vegar: koordinator Barents Games, kick-off U15 
Svein Robert: koordinator regionlag 
Morten: leder, kontakt NVBF, idrettskretser, adm 
 
Informasjonsflyt 
Møtereferater 
FB tilgang for utvalgene 
NVBF Teams – Region Nords konto; bestille tilgang for Jane 
Møtetid: Månedlige styremøter, mandager kl 2000 
 
Sak 27/2022 – Referat fra regionmøtet 27.04.2022  
Ingen merknader 
 
Sak 28/2022 – Oppnevning av valgkomite 2022/2023  
Vedtak: Regionalt styre oppnevner valgkomite 2022-2023 med følgende medlemmer: 

Hanne Steen, Øksil (leder) 
Bjarne Martinsen, LofotVolley 
Karoline Kastnes, BK Tromsø 

 
Sak 29/2022 – Eivinds hjørne  
Medlemstall i NVBF for Region Nord er for 2022 på 2150.  Ny rekord og en svært gledelig utvikling. 
Til sammenligning var tallet i 2018 på 1450 
Ifb med landskamper i Tromsø vil NVBF organisere flere skolebesøk i områder rundt Tromsø 
 
Sak 30/2022 – Oppstartshappening U15 – sesong 22/23 
3.-4. sep, Tromsø, pilotprosjekt. 



  
 
   

 

Mål: treningshelg og inspirasjon for U15, inkl det å bli litt kjent med andre spillere på tvers av lag, 
bygge noen sosiale bånd i volleyballfamilien i Nord før en møtes til kamp i turneringer. 
Arbeidsgruppe: Pål Vegar, Jane og Eivind.  Involvere BKT, evt TSI. Sentrale ressurser fra NVBF er også 
involvert og engasjert i prosjektet. 
Målgruppe U15: invitere lag, men også åpen for enkeltspillere 
Arbeidsgruppen legger fram forslag til organisering, program, økonomi/reiseutjevning, og 
info/invitasjon på neste styremøte. 
 
Aktuelle temaer i arbeidet 
Avklare skoleovernatting, evt andre alternativer 
Avklare hall, booke hall 
Involvering/samarbeid med lokal klubb (BK, TSI), kompensasjon? 
Innhold, program (landskamp, treningsøkter, spill, sosialt) 
Reiseutjevning (70.000 i potten); hvilke kostnader dekkes, hvordan gjør vi det? (reise, overnatting, halleie, delvis kost?) 
Informasjon, invitasjon 
Landskamp 3/9 – Norge vs Hellas, kvinner 

 
Sak 31/2022 – Regionlag sandvolleyball 
Svein Robert, som regionlagskoordinator i Nord, har etterspurt NVBF om at han holdes oppdatert på 
info rundt regionlag sandvolleyball 
 
Sak 32/2022 – NVBFs forbundsting 10.-11. juni 
Sakliste er ikke publisert. Morten sender rundt når den kommer, med mailrunde ang hva styret bør ta 
stilling til. 
 
Sak 33/2022 – Eventuelt 
Fair Play i aldersbestemte turneringer. Uheldige episoder / dårlig oppførsel observert under alders-
bestemte NM. Viktig med holdningsskapende arbeid og gode voksne rollemodeller, bevisste trenere. 
Mulig tema på U15-samling Tromsø. 
 
Sak 34/2022 – Neste styremøte 
Mandag 13. juni kl. 2000 
 


