
 
Styremøte Bø BVK søndag 25. april 2021 
 
Kantina på Rådhuset kl. 18.00 
 
Tilstede: Morten Rønningen, Martin R. Kristensen og Maria Albrigtsen på telefon. 
Forfall: Lill Beate Andersen, Roy Rønne Gaasland og Arve Johnsen  
Referent: Morten 
 
 Saksliste 
    

 Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av 2 til å skrive under 
referat. Martin og Morten 

/21 Årsmøte 2021: Bøhallen b-salen, søndag 30. mai kl. 18.00 
Valgkomiteen er i sving. Styret skal komme med forslag på valgkomité.  
 

3/21 Valg av utsendinger til valgårsmøte i Region Nord, onsdag 28. april på 
Teams: Martin og Morten stiller.  
 

4/21 Politiattester: flere av trenerne har vist fram attest nå, Maria fører oversikt 
over hvem som har levert og ikke.  

5/21 Økonomi: 
Vi har fått tilsagn på støtte til sandvolleyskole og turneringer fra Bø 
kommune, Fjordkraft samt Egil Kristoffersen og sønner. Vi venter på svar 
på prosjektsøknader fra Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen. Svar 
er ventet fra begge innen 3 uker, altså før årsmøtet. Søknader er og sendt 
til Equinor og Reno-Vest.  

6/21 Sandvolleyballskole: vi har fått utstyr fra NVBF, 50 t-skjorter, 50-
drikkeflasker og 30 medaljer til de yngste deltagerne. 10 baller kommer i 
løpet av mai. Vi håper og tror at prosjektsøknadene blir innfridd og at vi kan 
lyse ut sommerjobb som instruktører! 
Vi satser på første uka i sommerferien på sandvolleyballskolen og 3 
turneringer ut over sommeren, minst ei turnering i løpet av Reginedagan.   

7/21 Sandvolleyballturneringer: vi ønsker å arrangere 3 turneringer med 
målgruppa barn og ungdom. Vi vil invitere de andre klubbene i regionen.  

8/21 Sandasol 2021: dette er NVBFs bobilturne for å fremme sandvolleyball i 
hele landet. Vi får besøk søndag 13. juni og potensielle instruktører og 
utøvere vil bli oppfordra til å være med. Ungdom fra 7. klasse og opp vil få 
tilbud om å være med.  
  

9/21 Smashing Fredag: vi har ikke fått lov å arrangere dette på et par 
måneder, men nå er det åpnet opp såpass at der aktuelt igjen. Morten 
avtaler med ungdomsleder Ivan hvilke fredager vi skal komme. Vi vil 
fortsette med en fredag per måned.  
 



10/21 Treningsavgift for voksne: halleia høsten 2020 ble på kr. 6 188 kr.   
I stedet for å kreve inn treningsavgift ønsker vi flere voksne på Smashing 
Fredag. Dette kan sees som dugnad for både klubb og egen aktivitet for 
voksengruppene. Dette har vi økonomi til å klare.  

11/21 Avslutning for gruppene: vi ønsker oss en hyggelig avslutning på stranda 
før sommeren. Tid og sted tar vi opp senere.  

12/21  
  
 
 
Martin R. Kristensen      Morten Rønningen   
       
 


