Referat styremøte i Sotra Volleyballklubb
Tid og sted: 10.11.20 kl 18:00-20:00
Sted: Teams
Tilstede: Mikael Tangen, Espen Arefjord, Renate Turøy, Jens Knabben, Alexandra Zeman,
Vegard A. Mortensen og Maria Tveten

Sak 1 Økonomi
Informasjonssak:
Vi har om lag 40 000,- på konto. Vi har enda ikke sendt ut treningsavgift, så det skjer nå
snart.
Vi skal sende inn krav om betaling for vaktene i Bildøyhallen, hvert kvartal.

Sak 2: Budsjett forslag
Da årsmøtet ble avholdt, inneholdt ikke budsjettet kostnadene ved å ha et 1. divisjonslag.
Espen har laget et forslag til revidert budsjett.
Det er flere utgifter, men vi ligger likevel greit at pga mange avlysninger. Den nåværende
situasjonen gjør det vanskelig å planlegge fremover.
Se vedlegg.
Vedtak: Styret vedtar det budsjettet som foreligger

Sak 3: Avlyst turnering
Den planlagte turneringen i slutten av november utgår grunnet innstramminger ved økt
smittesituasjon.
Vedtak: Her må det sendes inn et krav til Norges volleyballforbund.
Det må også søkes regjeringen om kompensasjon før 15. januar (Espen søker).
Maria gir beskjed til lagene om at det ikke blir dugnad.

Sak 4: Antidopingarbeidet
Antidopingarbeidet Ren klubb må følges opp med en diskusjonsoppgave.

Sak 5: Ny leder for Sotra VBK
Mikael har sagt ja til å kunne bli ny leder. Ekstraordinært årsmøte må avholdes digitalt:
tirsdag 1. des kl 1800.

Sak 6: Lovnorm fra NIF
Espen følger opp saken om krav om lovnorm fra NIF, men styret må fortsette å jobbe med
saken videre.

Sak 7: Koronastenging
Den siste nedstengingen gjør at det kun er 1. divisjonslaget til herrene og barn/ungdom
under 20 år som får trene. Nils Ivar Brennhaug har tatt over ansvaret med å ha kontakt med
kommunen i forbindelse med hvem som får trene og ikke.
Forskriften gjelder frem til 23.11.20, men vi kan regne med at den blir forlenget.
Vi minner om rutiner om det skulle bryte ut smitte blant våre spillere:
• Trenere må ha en oversikt over hvem som er på trening (bruk gjerne spond)
• Trenere må informere styret hvis noen av treningsgruppene er i karantene.
• Treningsgrupper må ikke blandes.

Sak 8: Om spilletid på U17
Når det handler om spilletid på de ulike lagene. Barneidrettsbestemmelsen går opp til man
er 12 år. Det finnes et vedtak i klubben fra i fjor:
Alle spillere må få spilletid i løpet av en kamp. Dette er viktig for å bevare iver, engasjement,
spilleglede og spillere i klubben. Topping av lag skal kun skje i forbindelse med
regionsmesterskap og til NM.
Det er et viktig arbeid for trenerne å inkludere spillerne både på trening, men ikke minst på
kamper. Det er av avgjørende betydning at man må tenke større om å bygge lag, enn å vinne
kamper.
Styret foreslår også å følge regionslagene sin veksling; et lag i første sett, et annet lag i andre
sett, frihet til å velge på tredje sett.
Tiltak: Styret viser til fjorårets vedtak og Jens tar en samtale med de aktuelle i saken. Styret
arbeider samtidig for å få til et U15-lag.

Sak 9: Om dugnad
Bildøyhallen: Dugnaden fungerer og folk har stort sett møtt opp på tiden. Når listen er
rundt, må vi starte på nytt igjen.
Styret må rullere på helgevakten, når det kommer i gang igjen.
Maria har fått innspill fra bredden om mengde dugnad: det ble laget et skriv om dugnad på
fjorårets styre. Det forventes at for U15-spillere og nedover at foreldrene bidrar på cup’ene
hvor barna spiller, spillerne må stille på minst en 1. divisjonskamp og på hallvakter gjennom
året.

Sak 10: PCer til å føre kamper
Vi trenger noen PCer til å føre program. Vi gir noen gamle PCer til Renate, som ordner at de
kan brukes til kamp.

Til neste møte:
•

Trenere til U13-spillere neste år

Leder
Espen Arefjord

Sekretær
Maria Tveten

