Styremøte Bø BVK søndag 10. januar 2021
Kantina på Rådhuset kl. 19.00
Tilstede: Maria Albrigtsen, Morten Rønningen, Lill Beate Andersen og Martin R.
Kristensen
Forfall: Roy Rønne Gaasland og Arve Johnsen
Referent: Morten
Saksliste
Orienteringssaker
• Litt om registrering på turnering med QR-koder:
• Aktiviteter som er avlyst pga. Corona:
Gutter 15 turnering i Bøhallen 21.-22. november, jenteturnering på
Sortland, miniturnering 16. januar og treninger. Heller ikke mulig å
ha trener og dommerkurs nå før 19. januar.
• Bestilling av treningstrøyer til Smashing Fredag:
• Spilletrøye og hettegensere
• Medlemsstatus: 122 har betalt kontingent i 2020
• Julekort til sponsorer og samarbeidspartnere ble tatt godt i mot.
Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av 2 til å skrive under
referat. Lill og Maria
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Smashing fredag: Vi har gjennomført 4 Smashing fredag, har fått
arrangert alle vi planla. Veldig greit samarbeid med ungdomsklubben. Vi
har satt opp en kveld fredag 19. februar med besøk. Besøket ble utsatt fra
desember. Vi satser på 4-5 i neste halvår også. Det har vært med flere
foreldre de siste ganger. Vi håper og tror foreldrene forsetter med det. Vi
har hatt fruktbeger 2 ganger og pizza fra Kontrast 2 ganger. T-skjortene ble
populære.
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Utstyr til ballsidighet:
Vedtok å bruke 7000 kr til utstyr på forrige styremøte.
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Utstyr til minivolley:
Martin kommer med ønskeliste
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Utstyr til volleyball:
Leggerkurv, silikonkjegler etc kan bestilles
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Økonomi:
Svar på søknad til Bulldozer maskinlag: fikk 10 000kr. Logo og link er lagt
ut på nettsida.
Svar på søknad på fra NVBF ang. Søknader på prosjektstøtte til
tullball/ballsidighet og minivolley: Får 15 000 kr på begge tiltakene. Totalt
30 000kr Halvparten nå og halvparten når rapporten er skrevet.
Morten lager ny søknad på teen-volley til NVBF.
Svar på kultursøknader fra Bø kommune: fikk 7500 i medlemsstøtte og 45
00 i driftsstøtte.
Grasrotandel: Vi fikk nesten 10 000 kr i 2020.
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Vi hadde like over 200 000 kr på konto ved årsskiftet. Dette skyldes at vi
ikke har fått reist på turneringer, kurs mm og brukt så mye.
Vi samkjører PowerOffice med banken. Fler og fler bruker EHF og dette blir
smidig.
Spond: endelig oppe og går! Alle grupper har fått spondkoder.
Markedsføres på treninger for voksne og på foreldremøter og årsmøte.
Trenere må få administratortilgang på sine grupper.
Oppmøte på trening kan registres i appen.
Strategi for å engasjere flere som trenere, oppmenn, komiteer:
Vi prøver å arrangere trenerkurs så fort vi får lov!
Årsmøtet 2021:
Sett i gang med:
Sette dato og sted: årsmøte før 1. april: Forslag: søndag 21. februar kl.
18.00 i B-salen, Bøhallen. Morten booker lokale.
Live møte eller digitalt: -tas på nettmøte med NVBF
Varsle valgkomité: Morten gjør dette. Medlemsliste med kontaktinfo.
Utarbeide årsmelding: Morten starter på denne og tar med på neste
styremøte.
Regnskap: Lill ser på dette
Starte på å lage budsjett: se på forrige års budsjett, tas på neste
styremøte.
Formulere vedtektsendringer med tanke på å utvide styret. Spør om råd og
forslag til formulering for å utvide styret på nettmøte med NVBF.
E-læringskurs uke 2 med påmelding.
Politiattester fra trenere mm.
Dette får vi på plass i løpet av januar. Trenere og oppmenn.
Maria er ansvarlig for å sjekke. Morten sender ut informasjon til trenere og
oppmenn med link til politiets bestillingsside og Marias epostadresse.
Attester til trenere: greit med tanke på sommerjobb etc.
Morten lager en slik til Martin og Nora.
Dommerkurs: vi arrangerer dette så snart vi får lov.
Dato neste styremøte: Søndag 7. februar kl. 19.00

Maria Albrigtsen
(sign.)

Lill Beate Andersen
(sign.)

