
  
 
   

 

Referat 
Styremøte Region Nord 22.08.2022 
 
Microsoft Teams møte 
Møtetid kl. 2115 –2215 
Til stede: Jane Buktenes, Svein Robert Vestå, Pål V. Storeheier, Hilde Haaheim, Morten Hunstad 
 
Sak 39/2022 – Godkjenning av referat 13.06.2022, valg av referent 
Referat 13.06.2022 – ingen merknader 
Referent: Morten 
 
Sak 40/2022 – Eivinds hjørne 
Det går i 100; full aktivitet – volleyball i skolen, minivolleyball, utvikling. Kjører lærerutviklerkurset i 
Alta 21/9 
NVBF-nytt: Irene Sand ansatt i 80% prosjektstilling i NVBF for Åpen hall. Nærmere info kommer. 
 
Sak 41/2022 – Sommer 22 - sandvolleyball 
Mange vellykkede turneringer i Nord, mye positiv blest om sandvolleyball.  
 
Noen tilbakemeldinger om ting som kan bedres: 
NNM hadde få påmeldte, slet med å få avklaringer, invitasjoner etc fra organisasjonsleddet i NVBF 
med ansvar for dette. I Lofoten Open kom ikke seeding fra turneringen i Bodø med. Lofoten-
turneringen hadde en form for premieringssystem som opplevdes som uforståelig.  
 
Sak 42/2022 – Organisering av dømming 2. divisjon 
Regionstyret hadde fått oversendt saken under for behandling: 
 
Utvalg arrangement og konkurranse har tatt opp dommersituasjonen i 2.divisjon. Etter tilbakemel-
ding om en del uheldige situasjoner og innmeldte ønsker om å bedre kvaliteten på dømmingen i 2.di-
visjon ønsker utvalget å fremme denne saken for regionstyret: 
  

1. Det utnevnes av RDK 3 dommere til hver 2.divisjonsturnering. 
2. Hver deltagende klubb melder inn minimum 1 kvalifisert dommer til hver turnering. 
3. Det utnevnes av DK dommerveileder til hver turnering. 
4. Kostnader til reise og opphold for utnevnte dommere dekkes av arrangørklubb, dommerhono-

rar til alle kvalifiserte dommere dekkes som i dag av hjemmelag, kostnader til dommerveile-
der dekkes av DK. 

 
Styret støtter intensjonen om å få til en god og jevn kvalitet på dømmingen. Styret mener imidlertid 
at kostnadsmodellen med at arrangørklubb skal dekke reise og opphold for 3 utnevnte dommere ikke 
er gjennomførbar i Nord, hvor disse kostnadene kan bli svært høye. Styret ønsker at en vurderer 
økonomien i forslaget nærmere, bl. a. ser på mulig dommerpott som del av serieavgiften, og at et 
forslag sendes på høring til klubbene.  
 



  
 
   

 

Sak 43/2022 – Inspirasjonshelg U15 – 3.-4. september - Tromsø 
Status påmelding pr 22/8: 56 påmeldte (36 fra Tromsø, 7 Alta, 2 Grønnåsen, 7 Sortland, 6 Øksil) 
Info/invitasjon delt på nytt på Facebook 22/8.  Redigere tekst slik at det står reiseutjevning, ikke 
dekning av reise. Siste frist for påmelding: 28/8 
I påmeldingssiden for arrangementet heter samlingen Nord Åpen Regionsamling med en pris på kr. 
325. Dette står i motsetning kick-off invitasjon, med reiseutjevning. Morten/Eivind tar dett videre. 
Overnatting: Tromstun ok 
Transport skole - hall: under arbeid 
 
Sak 44/2022 – Terminplan Nord sesong 22/23 
God aktivitet i Nord med mye terminfestet; mini, aldersbestemt, senior, ulike kurs. 
Ser ut til å være 1 teen-turnering satt; i Bø. Morten etterspør utvalg arr/konk status for arbeidet med 
Teen i Nord. 
 
Sak 45/2022 – Eventuelt 
 
Informasjonsflyt til regionlagskoordinator 
Svein Robert, kontaktperson for regionlag, har hatt problemer med å få info fra NVBF. Det er ut av 
info-flyten. Tas opp med NVBF v/sportssjef. 
 
Facebooksiden 
Hilde, Jane og Karoline har admintilgang nå. Dette videreføres. I tillegg ønsker styret at hver klubb 
kan gis 1 redaktørtilgang. Morten sender forespørsel til klubblederne. 
 
Nytt møtetidspunkt? 
Nytt møtetidspunkt tas på mailrunde når nye treningstider er satt. Hilde og Jane sender disse på mail.  
 
 
 


