Referat fra møte i SVBK
Tilstede: Espen Arefjord, Renate Turøy, Alexandra Zeman og Vegard Mortensen
Dato: 17.08.20 kl 1800
Sted: Bildøyhallen

Saksliste:
1. Smitteverntiltak for lagene som spiller i Sotra VBK
• Alle spillere må ha gjennomført kurs om smitteverntiltak på appen som finnes link til
via Norges volleyballforbund sin nettside
• Det finnes oversikt over tiltak på Norges volleyballforbund sin side
• Alle lag bør ha 15 baller som «tilhører» den gruppen
• Jens Knabben har ansvar for innkjøpt av desinfeksjonmiddel når det begynner å gå
tomt (det skal for eksempel alltid være desinfeksjon i Bildøyhallen).
• Det kan bli forandring i treningstider grunnet økende renhold i hallene.
• Den enkelte trener (evt foreldrekontakt) har ansvar for at smittevernreglene
overholdes.
2. Egenandeler 1. divisjonslaget
Forrige sesong betalte spillerne max 1000,- kr i egenandel på hver tur.
Vedtak: Styret vedtar at 1. divisjonslagets spillere betaler max 1000,- på alle turer som krever
flyreiser. Styret forventer at 1. divisjonslaget bidrar betydelig når det gjelder dugnad og
arbeid med å samle inn sponsormidler.
3. Økonomi
Saken utsettes til neste styremøte, når Jens er tilstede.
4. Status vakthold Bildøyhallen
Vegard har ansvar for å sette opp liste for vakthold i Bildøyhallen:
•
•
•
•
•

U15 gutter
Herrelaget
Damelaget
U15 jenter
Trimlaget

Vaktholdet er mandag og torsdag 1600-2230 + helger.

5. Kjøp av volleyballer
Vedtak: Renate tar ansvar for at det blir kjøpt inn nye baller og undersøker ulike priser.
Styreleder må godkjenne pris og bestilling i forkant.
6. Treningstider og trenere
Det er ingen forandring i trenerstallen for neste semester.
7. Opplæring i e-scout
Vedtak: Alexandra kan ta opplæring i e-scout og får da ansvar for å lære opp andre på laget.
8. Ansvarlig for balltrillere på 1. divisjonskamper
Maria Tveten skaffer fem balltrillere og en quickmopper til hver kamp. Espen gir Maria en
oversikt over hvilke kamper det trenges balltrillere på. Det er dommerne sin oppgave å sette
balltrillere og quickmopper i arbeid.
Damelaget kan ta seg av sekreteriatet, men herrene rigger alt klart.
Vedtak: Maria lager kampoversikt og damelaget plotter inn sine spillere på samme liste.

