
 
 

Referat for styremøte 24.mai 2017 
 

Tid og sted: 18:00,  Idrettsbygget Gløshaugen 
Tilstede:  

Marte Guro Arnesen (leder)  
Ole Kristian Pedersen (nestleder)  
Vegard Buset (arrangement)  
Arjan Van Dijk Festøy (material) 
Jorunn Nordmo (sponsor) 
Karianne Østhus (sosial)  
Fredrik Kjemperud Olsen (sandvolleyball)  
Vebjørn Jokstad (varamedlem) 

 
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av referat fra forrige styremøte.  
Saken fremlegges av: Marte Guro  
 
Vedtak:  
Styret godkjenner innkalling, saksliste og forrige referat 
 
 
Sak 2: Innkomne saker  
Saken fremlegges av: Marte Guro  

- To stk som starter i jobb til høsten ønsker å hjelpe til i komite. (Karoline Bakke + 
venninne).  

- Kurs i sosiale medier, NVBF, 29.mai.  
- Årsmøte i ESF, kort referat fra Vegard.  
- Vegard skal på møte med sit om kamptid på Dragvoll.  

 
Vedtak: Er plass til to personer i komitè under sponsor.  
 
 
Sak 3: Kommende arrangement i/for NTNUI Volleyball 
Saken fremlegges av: Marte Guro, eller Kariann/Vegard 

- Uttak Høst 2017 



- “Programgruppen Quak!” Dommere på festningen, 20.august. 4-8 dommere + 
“NTNUI Volleyball”-stand.  

- Hitra  
- Midt-Nordisk 

- Invitasjon/Informasjon ut.  
- D-elite har signalisert at de vil til vest-cup pga bedre motstand..  

- H-elite og NCC, avventer svar fra Eskil, de er først på “venteliste”. 
- Knallecupen 2017, info sendt ut til 1.div og elite.  

 
Vedtak: Uttak: 3 dager 1.div, 4 dager 2. div 2.dager 3. div 1. dag bredde. A-laget i 2. div 
ferdig tatt ut etter 3 dager.  
Arjan finner dommere til Quak. MG tar ansvar for stand. 
D-elite kan selv velge mellom vest-cup og midt-nordisk, må betale alle utgifter selv 
  
Referat: 

● Burde det bli mer tid til uttak for damer 2. div?  
● 3A trenerne burde være tilstede på siste dag av 2. div uttaket 
● Er det negativt for oppslutning rundt midt-nordisk dersom D-elite drar på vest-cup. 

Burde vi prøve å få opp nivået på midt-nordisk? 
 
 
 
Sak 5: Økonomi 
Saken fremlegges av: Marte Guro  

- Søknad om ekstrabevilgninger 30.juni.  
- Økte trenerutdanningspotten for å kunne imøtekomme krav fra NVBF.  
- Andre ting?  
- Utgiftene må være “historisk uforutsette kostnader”.  

 
Vedtak:  
Styret søker om ekstrabevilgning til trenerutdanning, ekstra baller til mosjon på gløs og 
draktsett.  
 
Referat: 

● Arjan kontakter HS om mulig støtte til baller og lignende på mosjon, da dette er et 
tilbud for hele NTNUI 

● Draktsett har blitt dyrere, og vi får ikke den støtten vi trenger. 
 
 
Sak 6: Innspill til behandling fra material, info, sponsor og Sandvolleyball.  
Saken fremlegges av: Arjan, Stine, Jorun og Fredrik  

- Material 
- drakter 
- Klesleverandør 

- Info 
- Stine har meldt oss på stand i høst 
- Stine og MG har sendt inn tekst og bilder til KA 

- Sponsor 



- Sandvolleyball 
- Tilbakemeldinger ang. booking av DD 
- NT 2.juni  
-  

Vedtak:  
Sandvolleyball: Skal alltid være en bane som ikke er booka (to i helga). Kan ikke booke for 
lengre enn 2 timer, og bare en økt per dag.  
 
Referat: 

● Er bookingsystemet av DD positivt? Kan ødelegge for mange dersom alt er booka 
opp 

● Burde det være endringer i oppsett for NTNUI volleyball treningstider i DD 
● Setter opp flagg og banner på NT, så slipper vi ha mange folk til stedet.  
● Draktsett koster mer enn forventet  

 
 
Sak 7: Inngangspenger på heimekampar. 
Saken fremlegges av: Vegard 
Bakgrunn: Fleire lag i eliteserien og 1.divisjon tek i dag betalt for inngang på kampane sine. 
Komande sesong vil vi ved fleire høve ha fleire heimekampar samtidig, med våre tre lag i 
høgare divisjonar. Det vil vere nokre kroner å hente her. Men kan dette gå utover 
tilskodartalet? 
 
Vedtak: Prøveordning med: 50 kroner i inngang for ikkje-medlemmar av NTNUI. Barn gratis. 
Må høre med SIT om dette er ok på deres lokaler.   
 
 
Sak 8: Trenere for sesongen 2017/2018 
Saken fremlegges av: Ole Kristian og Marte Guro  

- Godkjenning av trenere 
- Fordeler til trenere 

- I fjor fikk trenerne:  
- genser (33,3%, 50% eller 100%) 
- dekt treningsavgift (33,3%, 50% eller 100%) 
- dekt treningsleir  

- Forslag til 
 
Vedtak: Styret godkjente 20 trenere, navn publiseres når alle trenere er på plass 
Trenere får følgende fordeler neste sesong: 

- Genser, prosentvis dekning etter antall treninger laget har. (1 trening 50%. trener 
alene i 3.div 100% dekt, to trenere i 1.div 100% dekt) 

- Treningsavgift. (2 trenere i 2. div da dekkes 75%, 2 tenere i 3. div dekkes 50%, 1. div 
og elite dekkes på lik linje som over)  

- Hitra (alle får Hitra dekt, siden alle lag trener like mye på Hitra) 
- Reisestøtten dekkes på lik linje som spillere av klubben. 
- Resterende reiseutgifter dekkes av laget 
- Overnatting dekkes av laget.  
- Eventuelt egen lisens dekkes av trener selv.  



- Trenere får dekt 100% trenerkurs, men må søke om å få det dekt , og binder seg i to 
år.  

- En treningsdress per elitelag dekkes 
 
 
 
 
Sak 9:  Eventuelt 
Saken fremlegges av: Fredrik/Karianne 

- NTNUI volleyball fane 
- Promo video 
- Styregenser 
- Neste styremøte 

 
Vedtak: Arjan tar ansvar for styregenser.  
 
Referat: 

● Burde finnes mulighet for å skaffe NTNUI volleyball fane 
● Samle filmklipp og bilder til promovideo  

 
 
 
Neste styremøte er ukedag dato.mnd , 19:30, Idrettsbygget Gløshaugen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


