
 
 

Saksliste for styremøte 30.august 2017 
 

Tid og sted: 19.30,  Idrettsbygget Gløshaugen 
Tilstede:  

Marte Guro Arnesen (leder)  
Ole Kristian Pedersen (nestleder)  
Vegard Buset (arrangement)  
Arjan Van Dijk Festøy (material) 
Stine Røkenes Svinsaas (info)  
Fredrik Kjemperud Olsen (sandvolleyball)  
Joakim Kalbakk (økonomi) 
Vebjørn Jokstad (varamedlem) 
 
 

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

2.1 Sittevolleyball 2017/218 
- Skal vi fortsette med dette?  
- Nyborg ønsker å starte med sittevolleyball tilbud, og ønsker å få vårt utstyr. 

Det står vi fritt til å gi bort i følge HS.  
2.2 Organisering av nye spillere, forslag til arbeidsfordeling: 

- MG: dispsøknader + internasjonal overgang 
- OK:  nasjonale overganger + registrering av nye 

medlemmer/lisensregistrering. Hjelp av Vebjørn her kanskje?  
  

 



Vedtak: Nyborg får NTNUI’s sittevolleyball utstyr med avtale om at vi får låne det om vi så 
ønsker. Styret godkjenner forslag til arbeidsfordeling.  
 
Referat: 

- Vi har ikke trener til sittevolleyball 
- Dette gjør det fordelaktig at Nyborg tar over vårt utstyr 

- Styret generelt positive til dette 
- NTNUI kan slite med å stille 10 lag i sittevolleyball liga. 

- MG oppfordrer oppmenn om at deres lag stiller i denne serien. 
 
 
Sak 3: Kommende arrangement i/for NTNUI Volleyball 
Saken fremlegges av: Marte Guro, eller Karianne/Vegard 

3.1 Hitra 2017  
- Vegard orienterer (påmeldte, avgang, mat, overnatting, treninger, sosialt 

opplegg, rabatter svømming/bowling/sportsbutikk)  
3.2 Midt-Nordisk  
3.3 Sesongåpningsfest  

- Karianne orienterer (sted, pris, tidspunkt, hvordan organisere vors)  
3.4 “divisjonsmøter”  

- Et møte før sesongstart, gjennomgang lagskontrakt + bakgrunn, samt snakke 
om styrets arbeid, gruppas struktur(hvilke verv et lag bør ha og hvorfor), og 
hva styret(/NIF) ser på som akseptabel oppførsel blant personer med 
tillitsverv.  

- Tenker å ha møtene uka etter Hitra.  
 
Vedtak: Hitra blir satt til 500,- per person.  
 
Referat: 

- Vegard har stålkontroll på Hitra 
- Info om Hitra blir sendt ut over de neste 2 dagene 
- Sosialt 

- Quizz fredag kveld 
- Stolleken lørdag kveld 

- Stollek spørsmål er mekka av D2C 
- Arjan kjøper mat 
- Allergikere 

- 50% av betaling, men må mekke mat selv 
- Hva skal vi prissette til? 

- 500,- per pers 
- Påmelding til Hitra er åpen.  

- Vegard melder på alle NTNUI lag etter samtale med trenere 
- Dugnadslista kommer 
- DElite ønsker å spille vestcup fremfor MIdt-Nordisk 
- Må finne stort nok lokale til sesongåpningsfest 

- Ser ut til å bli Nattergalen som i fjor 
- Men det kan bli mange andre der 
- Kan ikke sikre folk inn med mindre de er der før 23 



- Skal få gratis inngang 
- Viktig å informere nøye 

- Setter ikke opp oppsett for lag som skal vorse sammen 
 
 
Sak 4: Kommende arrangement i/for NTNUI 
Saken fremlegges av: Marte Guro, eller Karianne/Vegard 

4.1 Klovnesprinten  
- Stine holder foreløpig i det.  

4.2 Gruppeledersamling  
- Hvem ønsker å stille, vi har to plasser. Leder + en til.  

4.3 Studenlekene i Sogndal  
- påmelding er åpen.  

 
 
Vedtak: Styret er for divisjonsmøte. I elite og 1. divisjon blir det nå opp til laget som skal 
spille å sette opp nett og vant. De som skal funke kommer 30 min før kampstart.  
 
Referat:  

- 22.-23. september blir det gruppeledersamling 
- Per nå bare Stine som kan, OK kan kanskje 

- Må spre info om SL 
- Blir sendt en time live sending i forkant av Mizunoligaen 

- Litt alla fotballxtra på TV2 
-  

 
Sak 5: Økonomi 
Saken fremlegges av: Joakim 

- Hvordan ligger vi an halvveis  
- Repeterer regler for reiseregning og budsjett/regnskap for lag.  

 
Referat: 

- HS skal gå igjennom hvordan de enkelte gruppene skal styre sin økonomi.  
- HS skal prøve ut en ordning med lån, slik at grupper kan få gjort endringer her og nå. 
- Legger inn en søknad om ekstra bevilgning angående tidligere trenersak.  
- Volleyball gruppa skyldes mye fra personer i klubben 

- Dette er dårlig bokført, og er dermed vanskelig å skaffe tilbake 
 
 
Sak 6: Innspill til behandling fra material, info, sponsor og Sandvolleyball.  
Saken fremlegges av: Arjan, Stine, Jorun og Fredrik  

- Material 
- Volleyball-gruppa er “prøvekaniner” i HS sitt “gruppe-kolleksjon”s prosjekt. 

MG og Arjan er i dialog (monolog foreløpig) med Smart Profil.  
- Info 
- Sponsor 
- Sandvolleyball 

- Erfaringer fra banebookingsystemet 



- status DD 
- Høstdugnad 

 
Forslag til vedtak:  
 
Referat: 

- Trenergensere er snart klare. Arjan har kontroll.  
- Høstdugnad i DD må gjennomføres før uka tar over DD 

- Fredrik setter opp tid og sender innkalling til dette.  
 
Sak 7: Evaluering uttak 2017  
Saken fremlegges av: Marte Guro  

- Velfortjent skryt!  
- Arbeidsfordeling  

- Kan/bør vi fordele annerledes?  
- Samarbeid med SiT.. HS skal følge opp.  

- Burde vi sende noe fra vår gruppe? til HS eller SiT direkte?..  
- Premisser for uttak 
- samarbeid med trenere  
- annet  

 
Forslag til vedtak:  
 
Referat:  

- Bli bedre til å oppdatere nettsida hvis tider/steder endrer seg.  
- Var trøbbel med å ta ut H2C, både pga oppmøte og mangel på trener.  

- Vær tydelige på at H2A er høyere nivå enn H2C 
- Så vi ikke “skremmer” vekk spillere fra H2C 

 
Sak 8: Godkjenning av nye trenere + trenerkurs  
Saken fremlegges av: Ole Kristian 

- Trenerkurs  
- Godkjenning av trenere 
- Trenerkontrakter (få hjelp av Vebjørn her og kanskje?)  
-  

 
Vedtak: Pris for interne som ikke binder seg i 2 år betaler 300,- for trenerkurs.   
 
Referat: 

- Nytt av året, lisens for trener, på kr 300. For trenere som betaler egen lisens er dette 
ikke nødvendig 

- I NTNUI er dette bare MG det inntreffer for per nå  
- Mulig at det blir en til fra HElite 

- Foreslår at denne dekkes av klubben 
- Noen nye trenere: 

- HElite Magnus Rodahl, H2A Håvard Andersland, D2B Markus Nilsen, D3B 
Tonja Ystaas,  

- Godkjent per mail 



 
- Noen fra DElite tar trenerrollen for H2C 

- 4/5 stykker 
 

- D3C mangler fortsatt assistenttrener  
- OK printer trenerkontrakter og tar med til Hitra 
- Trenerkurs, hall og invitasjon er gjort. Må sette pris for interne som ikke binder seg 

for 2 år. 
- Påmeldingsfrist blir satt til tirsdag.   

 
 
Sak 9:  Eventuelt 
Saken fremlegges av:  
 
Forslag til vedtak:  
 
 
 
Neste styremøte er onsdag 13.september , 19:30, Idrettsbygget Gløshaugen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


