
 

  

 

Bø volleyballklubb 

 

Styremøte 9. desember 2019 kl. 19.00  

Kantina på kommunehuset 

Tilstede: Lill Beate, Jill Rakel, Arve, Roy og Morten 

Forfall:  

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

3. Om trener 1 kurs modul 1 og 2: 

4. Lisenser:  

5. Deltagelse i turneringer nytt siden sist: 

6. Egenandel på lengre turer: 

7. Drakter og hettegensere: 

8. Kick-off / juleavslutning: 

9. Underslagsforsikring jf. krav om det fra NIF: 

10. Grasrotandelen:  

11. e-læringskurs:  

12. klubbens økonomi 

13. sponsorer 2020:  

14. klubbutvikling 2020, besøk av Kate Sønstebø fra NVBF? 

15. Dommerkurs 

16. Krav fra NIF om å endre/oppdatere klubbenes vedtekter. 

17. Kontantkasse i klubben. 

Ref:  

1. Godkjent 

2. Godkjent 

3. Beskrives som lærerikt. Både voksne og barn deltok. På modul 1 deltok 11 stk. , 5 voksne og 6 

barn. På modul 2 deltok 6 stk., 5 voksne og 1 barn. Mye arbeid med teknikk og 

spilleforståelse. De eldste ungdommene forsvinner etterhvert ut av Bø så slike kurs må 

gjentas. 

4. Alle har nå fått overført og betalt sine lisenser til Bø volleyballklubb 

5. Deltagelse i Bodø, 2 lag, 15 års turnering. Gikk flott på skolen med overnatting etc. Viktig å 

sjekke deltagelse på f.eks dommeroppdrag. Kjøring må organiseres god tid i forkant. Ønskelig 

med lagleder ift. hver enkelt turnering for å dele på arbeidet. Mulige arb. oppgaver: 

Organisere kjøring, utstyr, mat underveis. Av voksne deltok/var innom: Morten, Hege, Brent, 

Tone, Roy, Arve, Raymond, Odd Ivar og Hanne. 

6. Alt er nå på plass. De som mangler merking på hettegenser kan gå innom Sport 1 på dagtid 



7. Vi satser på fast egenandel for de som sitter på biler/buss på lengre turer på 200,- 

8. Jill Rakel er ansvarlig for avslutning 12/12. Arrangeres kl.  19-20. Det er kommet inn litt 

sponsorpenger til bruk på dette, en del av sponsorene kommer også innom. Lokal fotograf 

kontaktes av Morten ift. å få tatt bilder.  

9. Dette blir nå ordnet i Sparebank 68 grader Nord 

10. Pr. i dag 14 som støtter via dette. Vi prøver å jobbe med å øke antallet.  

11. Dette vil bli spredt til de i styret som ennå ikke har tatt det. Dette er et grunnkurs i 

styrearbeid.   

12. Pr. November 46000,- på konto. Kommet inn en god del midler fra ulike støtteordninger 

Volleyball, sponsing, prosjekter og fra Idrettsforbundet. Store utgifter til Røde Kors, 

kursavgifter til Volleyballforbundet,  

13. Fjordkraft: 12000, Sparebank Bank 68 grader nord : 20000,-  Calanus :7500,- Spar Bø :5000,- 

LAM-midler: 10000,- En god del i 2019 ifb. med oppstart av ny klubb. Vi ønsker å utvide og 

tar litt kontakt med flere mulige sponsorer lokalt. Bl.annet Bergersen, Kristoffersen, Nordmek 

og Framsikt vil bli kontaktet 

14. Det planlegges en ny dag med Kate Sønstebø 9-12/3-20. Dato kommer.  

15. Dommerkurs i Øksnes og praksiskamper i Bodø: 3 ungdommer har nå fått godkjent et par 

kamper praksis.  

16. Klubbens lovverk vil bli justert ift. endrede krav  vedtatt på idrettstinget. De endrede 

vedtektene gjelder fra 1.1.2020. 

17. Klubben har en håndkasse og betalingsautomat til bruk ved egne arrangement. 

Kontantbeholdninga rapporteres inn og tas med i regnskapsoversikten. Rutiner ang. 

håndtering av kontantkasse utarbeides av Lill. 

  Roy,referent 

 


