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Styremøte Bø volleyballklubb 15.08.19 
 

Tilstede; leder Morten, Nestleder Jill R (Referent), Styremedlem Arve 
 

1. Høsten 2019 treningstider 
 
Vi forsøker med litt overlapping for å få mer spilletid, og vil dele hallen opp når det er behov. 
 
Tirsdager      Torsdager 

6.-7. klasse         17.00-18.00    18.30-20.00 

8.-10.klasse        17.30-19.00    20.00-21.30 
 
 

2. Sponsorer 2019 
 
 
Gjennom nitidig arbeid fra styret og spesielt leder har Bø volleyballklubb fått tilsagn å 
omtrent 100 000,- i sponsormidler, tilskudd og gaver.  
 
Reno-Vest, Calanus Oil, Bø kommune, Sparebanken Nord-Norge (Gave fra 
Samfunnsløftet), NVBF, Sparebanken 680 nord og Vesterålskraft er de som i per i dag 
har gitt tilsagn på gaver, tilskudd eller sponsing.  
Vi venter fortsatt på svar fra noen bedrifter vi har vært i kontakt med. 
 
Bø kommune gir og svært viktig tilskudd i form av at treningstida i hallen dekkes fullt 
og helt (i likhet med all barne og ungdomsidrett i kommunen) 
 
Sponsor og samarbeidspartner Sport1 gir oss rabatt 25% på kjøp til klubben, 30% på 
felles bestillinger, 20% til medlemmer på klubbrelatert utstyr og 10% øvrig sortiment. 
Trykkerikostnader dekkes også hos Sport1. Logo med link til Sport 1 Sortland på vår 
hjemmeside. 
 
Vi tar sikte på bestilling av drakter fortløpende. 30 sett med 
overdel/shorts/hettegenser. Utgift ca 20 000,- 
 
 

3. Høsten 2019 
 
Første trening starter torsdag 22.8. 
Bøhallen er ikke ledig torsdag 29.8, og da blir det spiller og foreldremøte. Hvis B-salen 
er ledig tar vi det der, Morten sjekker. 
 
Styret ønsker å kalle sammen et møte med foresatte med flere temaer; 

• Det er nødvendig å være flere trenere, slik at det blir treninger hver uke. Det er 
behov for at foreldre og andre voksne kan steppe inn ved enkelte 
anledninger. Flott om foresatte tar seg tid til å være med treninger, vi ønsker 
et fellesskap i hallen. 
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• Info om trener- og dommerkurs og turneringer. Terminliste. Presentasjon av 
logo og draktfarge. Alle datoer. https://www.bovolleyball.no/terminliste/ 

 
•  Kate Sønstebø fra Volleyballforbundet kommer 26.9. og vi skal ha en 

workshop/klubbutviklingskveld. 
 

• Minivolleyball: Første turnering 5.oktober her i Bø. 
 

• Styret tar sikte på en helgetur i halvåret for den eldste gruppen. Samt 
deltagelse på turneringene i Øksnes og Sortland. En tur med overnatting for 
de yngste. Kjøring i forbindelse med disse. 

 
• Styret ønsker å sponse lisens for spillere og trenere. Det kreves for de over 13 

år. 
 Ca 800kr per pers 

• Ungdom inviteres med på alle trener og- dommerkurs kostnadsfritt. 
 

• Veiledning på data vedrørende min idrett.no 
 
 
 
Styret er optimistiske med tanke på medlemstall og ønsker at alle medlemmer deler 

info om klubben! 2-3-BØ!! 
 
  
 
                              
 
                          
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


