
 
Styremøte Bø BVK søndag 2. februar 2020 
 
Kantina på Rådhuset kl. 19.00 
 
Tilstede:Morten Rønningen, Jill Rakel Hjarøy og Arve Johnsen  
 
Forfall: Roy Rønne Gaasøand og Lill Beate Andersen.  
Referent: Morten 
 
  
   Saksliste 

 
1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, godkjent med kommentar om at 

den kom litt sent. 
2/20  Godkjenning av referat fra forrige styremøte, 9. des 2019. Godkjent 
3/20 Årsmøte 2020 

Dato og klokkeslett: søndag 15. mars kl. 18.00 
Sted: B-salen i Bøhallen, Morten booker lokale. 
Saker: 
Årsmelding: Morten kladder og sender ut til styret for kommentarer og 
innspill.  
Regnskap: Er under kontroll. Revisor må få tilgang på regnskapet. Frode 
Josefsen og Kjersti Johnsen. Morten skaffer eposter og sender Lill.  
Budsjett: Vi setter opp forslag på neste styremøte. 
Valgkomite: Morten kan sette valgkomite i arbeid. Leder av valgkomite får 
medlemsliste.  
Valg av valgkomite: -styret setter i gang tankene til neste styremøte. 
Kunngjøring: på nettsida, facebook-sider, instagram og oppslag på 
butikker. 
  

4/20 Klubbutviklingskveld i mars: Tirsdag 10.er aktuell dato. Morten kontakter 
Kate Sønstebø og Bøhallen. Vi ønsker tema Klubbens verdier. 
  

5/20 Fastsette treningsavgift for voksne: 400 kr for trening fram til sommeren, 
og 100 kr i kontingent. Morten endrer «knappen «på nettsida til å gjelde 
2020.  

6/20   
Programmet / appen Spond for kommunikasjon i lagene: vi prøver oss 
fram. 

7/20 Tippemidler til utstyr NVBF: Morten slenger inn søknad på nett mm vi har 
kjøpt.  
Tilskudd til integreringsarbeid IMDI: Morten slenger inn søknad på nett. 
  

  
 



 
 
Orienteringssaker 
  
Økonomi: vi følger opp de lokale store aktører ang. sponsing og 
samarbeid. 
Herretreninger: godt i gang. Herrene blir flere og fler. Om lag 15 har vært 
innom til sammen på de 3 treningene.  
Dametreninger: første trening i morgen, mandag 3. februar. Blir 
spennende å se oppmøte.  
Minivolley 2009-2011: - kort orientering om trenersituasjonen. 6-7 stk på 
trening. 
Minivolley 2007-2008: - stabil gruppe. En har slutta, flere har kommet til. 
12-15 på trening. Meldt på 3 lag 8.-9. februar i Bodø.  
J-15: Ei har slutta, to har begynt. 6 på trening. Vi «låner» 2 fra kullet under. 
Satser på å stille rent jentelag på turneringer.  
G-15: Stabil gruppe. Vi har nok til å stille rent guttelag på turneringer.  
  
 

8/20 Vi gjør stas på trenere på klubbutviklingskveld eller på årsmøtet. 
9/20 Fastsette neste styremøte: Søndag 23. februar 

  
	


