
 
Styremøte Bø BVK søndag 16. januar 2022 
 
Kantina på Rådhuset kl. 18.00 
 
Tilstede: Maria Albrigtsen, Maria B. Lange, Johan Jakob Vetleseter og Morten 
Rønningen,  
Forfall: Lill Beate Andersen og Martin R. Kristensen  
Referent: Morten 
 
Saksliste 
 Godkjenning av innkalling og saksliste valg av 2 til å skrive under 

referat. Innkalling og sakslista godkjent med tilførelse av flere saker. Maria 
A og Johan J skriver under referatet. 

  Orienteringssaker 
Om lagene og treningspartiene  
Voksengruppa: treninger hver mandag kl 20.00-21.30. Maria A leder 
opplegget. Oppmøte fra 7 til omlag 20. 
U15: mest gutter med, 3-4 fra fra 2006, 2 fra 2007 og 6 fra 2008 kullet. Har 
deltatt på to serierunder så lengt i sesongen, alle har gått som planlagt til 
nå. Første runde i Tromsø, 8 deltok og andre runde på Myre. G15 vant 
runden på Myre. Stas å vinne første serierunde noensinne. Morten R er 
trener med god hjelp av Erling Hanssen. 
Mini 2: 2009-2012, 4.-7. klasse. Omlag 14 på trening, noen ganger mer 
noen ganger færre. Har deltatt på to minirunder, 1 hjemme i Bøhallen og 
en på Myre. Morten R er trener med god hjelp av Nadja Kustova. 
Mini 1: 2013-2015, 1.-3. klasse. Omlag 20 på hver trening. Også disse har 
deltatt på 2 turneringer, men det var stort forfall på turneringa på Myre. 
Heidi Lehtonen er trener med god hjelp av Kristina Johnsen og fler som 
stepper inn når det trengs.  
Ballsidighet: Gruppa for unger i barnehagealder. Her er det opp til 30 på 
trening og foreldre er med på treningene. Ved sist telling var bare 19 
registrert som medlemmer i klubben. Vi får tro dette endrer seg når det 
deles ut hettegensere til de som er medlemmer.  

  
1/22 Smashing fredag: Vi har arrangert 2 Smashing Fredag. En i oktober og en 

i desember. Det er vel omtrent det vi har fått lov til jf. restriksjoner i 
perioder. 

2/22 Årsmøte 2022 
Fastsette dato og sted: 
Søndag 27. mars kl. 18.00 i b-salen, Bøhallen (Morten booker lokale)  
Sette valgkomite i sving: Maria Albrigtsen er på valg, det samme med 
ungdomsrepresentanten Martin Kristensen.  
Vara velges for ett år, 2 stk. Det skal og velges kontrollkomite på 2 
personer og 1 vara. 
Tove Selnes er leder for valgkomite og må få liste over medlemmer over 15 
år.  



Det skal og velges 3 til valgkomite og 1 vara. Styret må finne kandidater til 
det. 
 
Kontrollutvalget må få se regnskapet mm. Kontrollutvalget skal skrive 
under regnskapet. Morten skaffer epostadresser og sender til Lill Beate 
som gir tilgang.  
Start på årsmelding og utarbeid forslag til budsjett. Legg inn forslag på 
beløp til sandvolleyballarena. 
 

3/21 Diamantvolleyball, volleyball tilpassa mennesker med psykisk 
utviklingshemming. 
Vi starter opp med nytt tilbud i februar. Øyvind Bjugn Aasan skal være 
hovedtrener med hjelp av Linda Martinussen. I tillegg kan flere ungdommer 
være med som medspillere/ungdomstrenere slik at vi kan få 1 til 1 
oppfølging. Tilbudet om å være ungdomstrener gis til spillere på U15 laget. 
Prosjektet mottar støtte fra NVBF. 
 

4/21 Sandvolleyball: Her har vi fått 50 000 kr til prosjektering fra Nordland 
idrettskrets 
Plassering: vi ønsker å være nær Bøhallen. 
Morten tar kontakt med teknisk på kommunen ang. Grunnavståelse mm.  
Ting å tenke på: 
Tilgang fra nye boliger, parkering, Sitteplasser, benker,  
 
 

5/21 Økonomi: Fjordkraft er med videre, siste året av 3 års kontrakt. 
Vesterålskraft Bredbånd er med fra høsten 2021 
Elektro Innstallasjon er ny ,2 år  
Thermo Transit er med, 2-3 år  
Spar årlig  
Idrett uten alkohol, år 2 av 3 
68 Nord, ny kontrakt 2 år 

6/21 Bekledning: hettegensere bestilt og leveringsklare i løpet av januar.  
7/21 G15 og NNM:  

utsatt, mulig å bli med i NM, styret bestemte at kvalifiserer vi oss så reiser 
vi. Har økonomi til det uten egenandel. 

8/21  Neste møte søndag 13. mars kl. 18.00 
Maria Albrigtsen       Johan Jakob Vetleseter 
(sign.)         (sign.) 


