Referat styremøte i Sotra Volleyballklubb
Tid og sted: 02.06.20 kl 18:00-19:00 og 10.06.20 kl 20:00
Sted: Teams
Tilstede: Espen Arefjord, Renate Turøy, Jens Knabben, Alexandra Zeman, Vegard A.
Mortensen og Maria Tveten. Mikael Tangen deltok også på deler av møtet.

Sak nr 1.20 Presentasjon og konstituering av styre
Styret fordelte oppgaver fra organisasjonsplan og konstituerte styret:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kasserer: Jens Knabben
Referent/ sekretær: Maria Tveten
Materialforvalter: Renate Turøy
Kontakt for meldinger om seksuelle krenkelser og utilbørlig oppførsel (en av hvert
kjønn): Maria Tveten og Vegard Mortensen
Politiattestansvarlig: Maria Tveten
Sponsorkontakt: Nils Ivar Brennhaug (trenger flere til et utvalg)
Seriehelgansvarlig: Tone Edmonds (Espen spør)
Sportslig leder med tilgang til Sportsadmin: Renate Turøy
Kontaktperson mot Øygarden kommune: Leder (Espen Arefjord tom august)
Dugnadslister: Vegard Mortensen
Medlemsansvarlig i Klubbadmin og ha oppdaterte medlemslister: Alexandra Zeman

Sak nr 2.20 Økonomi
Klubbens økonomi var god ved årsskiftet. Mye reisevirksomhet har derimot gjort økonomien
krevende. Likviditeten er god, slik at alle regninger blir betalt, men det blir nødvendig å
generere flere inntekter til klubben for å sikre videre likviditet utover høsten.
Det blir et viktig arbeid for styret å skaffe midler til klubben.
Tiltak som er iverksatt fra det forrige styret:
• Sponsormidler fra Sartor maskin.
• Det er blitt søkt midler i ulike støtterordninger
• Det er også søkt om kompensasjon for tapt inntekt under vårens seriehelg
• Vi får penger inn på vakthold og arbeider inn dette nå
• Vi får inn støtte fra Norges idrettsforbund
Forslag til nye tiltak:
• Herrene må betale mer enn det de har gjort fram til nå
• Søke om Frifondmidler
• Grasrotandel og Spond: Spillere og foreldre til juniorspillere må informeres om
mulighetene til å støtte SVBK via grasrotandelen og Spond

•
•
•
•

Mikal Tangen kontakter Hans Jarle Einarsen på Sartor Senter for å høre når det er
gunstig å søke om støtte til klubben.
Kontakte med Sotra badmingtonklubb og evt samarbeide om vareopptelling på
Sartor Senter
Søke SPV om midler til nye drakter til klubben (her må det søkes om konkrete
prosjekt)
Loddbøker

Styret ønsker å etablere et sponsorutvalg, som kan arbeid for å få tak i sponsorer. Nils Ivar
Brennhaug har sagt ja til å kunne være en del av et slikt utvalg i lag med andre. Styret
foreslår Arild Sæle (Maria Tveten spør ham).

Sak nr 3. 20 Klubbens utsendinger til forskjellige møter våren 2020
•
•
•
•
•

Øygarden idrettsråd: På årsmøtet ble Maria Tveten valgt som utsending. Hun har
tatt kontakt med idrettsrådet ved Ivar Einarsen og informert om at hun er
utsending fra SVBK.
Hordaland volleyballregions valgmøte: På årsmøtet ble Espen Arefjord valgt som
utsending og deltar/deltok på møtet 02.06.20.
NTV (Norsk toppvolley 12.05.20) Espen Arefjord ble valgt og har deltatt
Hallfordelingsmøte Øygarden kommune (16.06.20 kl 18-20). Espen Arefjord ble
valgt som utsending.
Utsending til Forbundstinget til Norges volleyballforbund (13.06.20). Espen
Arefjord ble valgt som utsending.

Sak nr 4. 20 Oversikt over lag og trenere
Hvilke trenere/grupper har vi?
Lag
H1
D2
Ju17
Gu15
Ju 15
U13?
Mini

Trener
Nils Ivar
Brennhaug
Renate Turøy
Arne Geir
Sannarnes
Daniel Jung
Arne Geir
Sannarnes
Arne Geir
Sannarnes
Geir André
Thommasen

Ass.trener
Espen Arefjord

Antall treninger
3

Kontaktperson
Nils Ivar
Brennhaug

??
??

2-3
2-3

Susanne
Glesnes ?
Ørjan Kleppe

2-3
2

Ann-Merete
Kleppsvik
Morten
Straume
Maria Tveten

??

1

Maria Tveten

??

1

Arild Sæle

Fordeling av treningstid skjer basert på fordelt treningstid etter møte i Øygarden kommune.
Treningstider utarbeides av sportslig leder/styret i felleskap. Men det er sportslig leder som
eier prosjektet.
Kommunen har en fordelingssnøkkel som går på antall medlemmer og alder når de fordeler
treningstider i haller og gymsaler.

Sak nr 5.20 Arrangement
Vi har fått tildelt å arrangere en seriehelg i oktober/november. Det er enda ikke bestemt
akkurat når.
Vi ber om å få et arrangement til i slutten av mars.
Det er best å ha arrangementet i en annen hall enn Sotra Arena.

Sak nr 6.20 Drakter til lagene
Innkjøpsansvarlig og utstyrssponsor: Renate Turøy (materialforvalter) snakker med Sport
Norge og XXL om drakter etter at G-sport gikk konkurs.
Draktene til alle lag bør gås igjennom og sjekkes.
Damelaget bør få nye drakter når økonomien tillater det.

Sak nr 7.20 Overgangsavtaler og treningsavtaler
Det er behov for å lage en avtale med klubben i Norheimsund, slik at det er mulig at spillere
som går på Framnes vgs kan trene med Rossvoll og spille med Sotra VBK. Renate Turøy
kontakter Helge Nilsen på Framnes vgs.

Orienteringssaker:
•

Orientering om korona og veileder: Alle deltaker og trenere skal ha gjennomført et
smittevernkurs og er pålagt å følge retninglinjene til Norges Volleyballforbund.

•

Orientering om hallvakter i Bildøyhallen: Vi har vakthold i Bildøyhallen til midten av
juni. Tone Edmonds har satt opp vaktplan fram til sommeren hvor alle spillere
forventes å stille som hallvakt (foreldre til juniorspillere). Det må lages ny
dugnadsplan til høsten. Vi begynner ofte med herrespillerne.

Eventuelt:
•

Mikael Tangen orienterte
o Draktene til herrelaget
o System for sekreteriat før 1. divisjonskamper. Dette må jobbes fram før
kampene begynner i oktober.
o Hjemmeside: Magne Tangen har hatt ansvar for å oppdatere hjemmesiden og
styret setter pris på om han kan fortsette å ha dette ansvaret. Styret er
ansvarlig for å gi ham oppdatert informasjon som han kan legge inn.
o Facebooksiden: Her er stedet for kampreferat
• Dato ekstraordinært årsmøte for å velge ny leder
Leder
Sekretær
Espen Arefjord
Maria Tveten

