Bø volleyballklubb

Styremøte 27. oktober kl. 18.30
Kantina på kommunehuset
Tilstede: Lill Beate, Jill Rakel og Morten
Forfall: Arve og Roy
Saksliste
1. e-læringskurs: Vi gjennomførte kurset Innføring i styrearbeid for idrettslag. Dette etter
oppfordring fra styret i region Nord.
2. Forsikring: Morten hører med 68Nord om de kan levere underslagforsikring og
utstyrsforsikring for idrettslag.
- Hvis ikke hører vi med andre leverandører.
3. Utgiftsdekning i forbindelse med Mortens trener 2 kurs: kursavgift, utgifter til reise,
overnatting og parkering i forbindelse med kurshelga i Tromsø dekkes av klubben.
4. Trener 1 kurs i Bø modul 1 og modul 2: Klubben dekker kursutgifter for klubbens
medlemmer. Klubben ordner med frukt og drikke tilgjengelig under kurshelga samt lønsj
begge dager, 2.-og 3. november.
5. Lisenser: orientering om utfordringer med betaling av lisenser til første turnering for U15.
Det ble ikke så enkelt å betale lisensene i tide før deltagelse i på første U15 på Myre. De aller
fleste spillerne og trener sto fortsatt registrert i Bø IL og måtte søke om overgang. Laget fikk
dispensasjon til å spille så framt overgang og lisens ordnes innen 2 uker. De fleste har nå søkt
om overgang og venter per i dag på godkjenning.
6. Turneringsdeltagelser: Mini-volley: 8 egne lag på egen turnering 5. oktober. Veldig fornøyd
med det! Vi velger å stå over den regionale turneringa i Tromsø i november, - vi blir med på
Myre i januar. U15 lagene møtes i Bodø i 23.-24. november. Får vi foreldre til å stille med
skyss blir vi med med minst ett lag.
7. Drakter og hettegensere: hettegenserne er kommet og er blir delt ut etter som kontingenten
blir betalt inn. Ingen drakter kom i tide til turneringene, men den siste leveransen kommer i
løpet av uke 44.
8. Kick-off for nye drakter mm. Vi utsetter dette til 14. november. 31. okt er krasj med
Haloween og draktene er ennå ikke kommet.
9. Vi har avslutning før jul 12. desember. Jill Rakel er arrangementsansvarlig.
10. Regnskapskurs: Lill Beate viste programmet poweroffice. Mye kan gjøres via appen Gomobile. Utlegg kan scannes med telefon og legges i regnskap. Fakturering utenom
kontingenter og lisenser gjøres og via programmet. Dette blir et godt verktøy for klubben for
å ha oversikt over økonomien.
11. Innkalling heretter sendes på epost og sms og ikke bare som innlegg i facebook gruppa.
Ref: Morten Rønningen

