Styrereferat 31.mai 2019
Brennaveien 39 kl. 12.00
Til stede: Jill Rakel Hjartøy, Morten Rønningen
Forfall: Arve Johnsen
Vara: Lill Beate Andersen, Roy Rønne Gaasland
Ansvarlig
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Organisasjonsinfo: Vi er nå godkjent som idrettslag i NIF og som klubb i
Norges Volleyballforbund.
Vi har fått organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Org nummer:
922808260
Kontoer opprettet hos Sparebank1 Nord-Norge. 47507318645. Vi har også
opprettet Buypass avtale for betaling av kontingent mm via Minidrett.no
Grasrotandel opprettes ila juni.
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På møtet ble det testet og sendt ut kontingent til alle medlemmer. 100,- som
avtalt på stiftelsesmøtet via Klubbadmin. Medlemmene i kullet er 2004, 2005
og 2006 er stort sett lagt inn, ikke alle av de yngste spillerne er ikke lagt inn.
Totalt ble det sendt ut kontingent til 27 medlemmer.
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Internettsiden er registrert og oppe og går ved god hjelp av Ingmar Wålhberg:
Bovolleyball.no
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Facebook side opprettes og kan bygges inn på nettsiden, Morten lager et
bakgrunnsbilde og sender JR.
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Kommunikasjon med Volleyballkretsen; 2 stk skal stå på epost for terminlister
o.l, dette blir leder og nestleder.
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Sponsing og samarbeidspartnere: Vi har vært i kontakt med Sport1 som gir
oss gode rabatter på utstyr og drakter. Sparebank1 samfunnsløftet og
Nergård ber oss søke. Bank 68 grader Nord er positive til spons/samarbeid,
det samme med CalanusOil. Firmaet AquaLine er og mulig sponsor av utstyr,
nett mm.

Jill R
Morten

Morten

-andre bedrifter kan og kontaktes!
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Volleyballforbundet ved Kate Sønstebø har tatt kontakt og tar videre kontakt
med Morten i august. Dette med tanke på å arrangere klubbviklingskveld i
høst. Dette er et godt opplegg der styre, spillere og foreldre involveres i
arbeidet med å lage en god klubb.

Styret
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Klubben har fått muntlig beskjed om at vi får 15 000 kr i oppstartstøtte fra
volleyballforbundet og at vi får en ballpakke med 20 baller, langnett og
ballkasse. Nå som kontonummer er klart vil vi tro at pengene kommer om
ikke lenge.
Morten har lagt inn ønske om å få treningstider tirsdager og torsdager 18.0021.00 til høsten. Får vi det innfridd gir det mulighet til å tilby to treninger i uka
til årskullene som spilte sesongen 2018-2019 og til å tilby terninger til nye
yngre grupper. Christer i Bøhallen legger kabal når ønskene fra de andre
klubbene og aktivitetene kommer inn.
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Klubblogo og drakter: JR utfordrer Ingela (dattera) til å komme utkast til
klubblogo. Drakter kommer vi tilbake til når avtaler om samarbeid og
sponsing er kommet på plass.
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Styrereferatene publiseres på bovolleyball.noàOm ossà2019

Referent: Jill Rakel og Morten

