
  
 
   

Referat 
Styremøte Region Nord 29.11.2021 
 
Microsoft Teams møte 
Møtetid kl. 2115 – 2205 
Til stede: Elaine Dios, Pål Vegar Storeheier, Svein Robert Vestå, Werner Gerhardsen, Morten Hunstad 
Observatør: Eivind Rudaa 
 
 
Sak 64/2021 - Godkjenning av referat fra styremøte 05.10.2021, valg av referent 
Referat godkjent uten merknader 
Referent: Morten 
 
Sak 65/2021 – Eivinds hjørne  
Hammerfest: god aktivitet, stor rekruttering, Teen Volley sentralt 
Kurs med Kåre Mol i Tromsø 17/1 a) 2 t med lærerskole/studenter b) 3 t åpent for alle 
Nær kontakt med utvalg utvikling og kompetanse 
 
Sak 66/2021 –  Kick-Off NVBF – Oslo 6.-7. november 
Inspirerende samling, foredrag, gruppearbeid, nettverksbygging. Verdifullt å treffe andre som jobber 
med/er engasjert i volleyball. Mye bra deling; hva kan vi lære av hverandre. Gode foredrag fra utvalg 
Møre, og fra utvalg utvikling Nord v/Morten Rønningen 
 
Aktuelt tema som bli tatt opp på møtet er frafallsproblematikk for ungdom/unge voksne, og de store 
kostnadene dette medfører i et livsløpsperspektiv. Hvordan kan volleyball være en bidragsyter i 
arbeidet med å forhindre frafall? Vurderes som senere styresak. 
 
Sak 67/2021 – Terminplan H2021  
Miniturnering i Bodø avlyst. Usikker koronasituasjon. Kun Øksil og Bodø påmeldt. 
US-runde forrige helg Myre. God deltakelse; 22 lag 
 
Sak 68/2021 – Kurs i Nord 
Kurs for gymlærere i Bø holdt 24/11 v/Morten Rønningen. 11 deltakere, fra 3 skoler. Gode 
tilbakemeldinger. 
Kåre Mol kurs Tromsø 17.01.2022. Reisestøtte; se sak 71/2021 
Trener 1, modul 3 og 4 holdes på Sortland februar 2022 
Webinar i Nord: tidligere planlagt prosjekt legges på is. Styret spiller inn forslag på tema og personer 
innen volleyball i Nord, til Pål Vegar 
 
Sak 69/2021 – Regionlag 21/22 
Styres av NVBF-adm og trenerne, godt profesjonalisert. Svein Robert følger opp infoflyt.  
 
Sak 70/2021 – Fra styremøte i Region Trøndelag 



  
 
   

Trøndelag jobber med sak/henvendelse til NVBF styret og utvalgenes arbeid og funksjon. Morten føl-
ger opp. 
 
Sak 71/2021 – Økonomisk støtte til deltakelse på kurs med Kåre Mol, 17.01.2022 
Styret går inn for at kr 25000 av Region Nords tiltaksmidler for 2022 disponeres til reisestøtte for 
tilreisende kursdeltakere fra regionen. Styret oppfordrer klubbene i hele regionen om å sende 
deltakere på kurset. Kursstøtte blir søknadsbasert, og fordeling vil vektlegge god spredning i 
regionen.  
 
Sak 72/2021 – Neste styremøte 
Mandag 17. januar kl 2115 
 
 
Morten Hunstad 
Ref. 


