
  
 
   

 

Referat 
Styremøte Region Nord 18.05.2021 
 
Microsoft Teams møte 
Møtetid kl. 2000 – 2100 
Til stede: Hilde Karoline Haaheim, Svein Robert Vestå, Elaine Dios, Pål Vegar Storeheier, Morten Hun-
stad 
 
Sak 25/2021 - Godkjenning av referat fra styremøte 13.04.2021, valg av referent 
Referat ok, ingen merknader 
Referent: Morten 
 
Sak 26/2021 – Det nye styret  
Kort presentasjonsrunde  
 
Organisering av styret:  
Hilde: Facebook/sosiale media og evt nettsidene 
Elaine: arrangement/konkurranse, utvalgsleder 
Pål Vegar: kompetanse og koordinator Barents Games 
Svein Robert: koordinator regionlag? 
Morten: leder, kontakt NVBF, idrettskretser, adm 
 
Møtetid: Månedlige styremøter, tirsdager kl 2100 
 
Informasjonsflyt til klubber/publikum  
Styrereferat sendes klubbledere 
Facebooksiden 
Instagramkonto opprettes 
Volleyball.no, sjekke evt tilgang for regionalt styre (MH) 
Nyhetsbrev med kort presentasjon av det nye styret sendes klubber og publiseres (MH) 
 
NVBF Teams – Region Nords konto; bestille tilgang for nye styremedlemmer (MH) 
 
 
Sak 27/2021 – Eivinds hjørne  
Utsatt 
 
Sak 28/2021 – Referat fra regionmøtet 28.04.2021  
Ingen merknader 
 
 
Sak 29/2021 – Terminplan og korona 

• Inne: Avventer avklaring om NNM kan arrangeres 12.-13. juni på Myre og Sortland (delt arr 
jenter/gutter). NIF i forhandlinger med regjeringen om konkurranser over 
kommunegrensene. 



  
 
   

 

• Ute/sandvolleyball: Elaine setter opp totaloversikt over planlagte arrangementer sommeren 
2021 

 
 
Sak 30/2021 – Webinar V-2021 
Innleder og tema klart. Webinar med ungdom som hovemålgruppe. Holdes før sommeren. Ansvar: 
Pål. 
 
Webinar sesongen 2021/2022 settes opp som sak på este styremøte 
 
Sak 31/2021 – Regionlag sandvolleyball 
Infosak. Samlinger og sluttspill er datofestet. Svein Robert styrets koordinator for regionlag Nord, 
beach og innevolleyball 
 
Sak 32/2021 – Barents Games 
To neste mesterskap holdes i Tromsø og Alta. 
Styret går for at innevolleyball fortsatt står som gren i Winter games, og foreslår beachvolleyball inn 
som gren i Summer games. Datoer for mesterskapene tas videre til NVBF avdeling arr/konk for å 
unngå kollisjoner med nasjonale mesterskap i Norge. 
Pål Vegar styrets koordinator for Barnets Games. Deltar på møte 19/5 med Barents Sport om kom-
mende mesterskap. 
 
 
Sak 33/2021 – Valgmøter status - vedtekter - søknader og behandling regional egenkapital - status FS 
og adm 
 
Kort info om tidligere egenkapital for region nord: midler som skal gå til tiltak for aktivitet, utvikling 
og vekst. Søknadsbasert for klubbene. Midler 2021 tildelt. Neste runde vinter 2022. Årlig pott for 
Nord er 128.500 pr år 2021-2024 
 
 
Sak 34/2021 – Neste styremøte 
Tirsdag 15. juni kl 2100 
 
Sak 35/2021 – Eventuelt 
Styret sender brev til Øksnes kommune ang foreslått fjerning av sandvolleyballbane i Alsvåg. Utkast 
v/Hilde og Morten. Sirkulasjon i styret. 


