
 

 

Referat for styremøte 27.mars 2017 
 
 

Tid og sted: Mandag 27.03.17 20.00, EL-Bygget Gløshaugen  
 
Tilstede: Marte Guro Arnesen (leder)  

Ole Kristian Pedersen (nestleder)  
Joakim Digernes Kalbakk (kasserer)  
Vegard Buset (arrangement)  
Arjan Van Dijk Festøy (material) 
Jorunn Nordmo (sponsor)  
Karianne Østhus (sosial)  
Stine Røkenes Svinsaas (info)  
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  
 
Forslag til vedtak:  
Styret godkjenner innkalling og saksliste 
 
Referat: 

● Innkalling og saksliste godkjent 
 
  
Sak 2: Innkomne saker  
Saken fremlegges av: Marte Guro  

● Støtte til promoteringsreise TVN. To representanter.  
● Budjsett fra streaming-kommiteen, se vedlagt mail etter sakslisten 
● Deltakelse på ting og samling med Region Trøndelag.  

 
Forslag til vedtak:  
 



● Referat: 
● Støtte til promoteringsreise 

○ Styret ønsker å se kvitteringer fra representantene 
■ villige til å støtte med 4 500,- dersom dette er relevante kostnader 

○ I fremtiden skal styret bli informert om slike reiser, slik at det kan tas opp på 
et styremøte minimum to uker før avreise dato. 

○   
● Budsjett fra streaming komitéen 

○ krever at streamingkomiteen kommer med forslag til hvordan de kan skaffe 
inntekter, i form av for eksempel sponsorer 

○ muligheter for rentefri avbetaling?? 
○ skal kvaliteten bli god nok er det nødvendig med 20 000,- 
○ det vil også komme forsikringssummer på utstyr 
○ har vært i kontakt med NVBF 

■ burde følge mer opp med forbundet 
● hvilke krav kommer de til å sette i fremtiden 

○ Styret er villig til å gi 15 000,- pluss matche en til en opptil 5 000,- på 
inntekter streaminkomiteen klarer å skaffe  

● Deltagelse på ting og samling region trøndelag 
○ Styret velger å utsette avgjørelsen med hvem som drar til et senere tidspunkt 

 
 
Sak 3: Kommende arrangement i/for NTNUI Volleyball 
Saken fremlegges av: Marte Guro, Karianne, Vegard og Fredrik 

● Dommer 1 kurs (Vegard)  
○ kort oppsummering av gjennomføringen, deltakere, økonomi, erfaringer og 

tips til neste gjennomføring.  
● 2. og 3.div ranking på Dragvoll (Vegard)  

○ Statusoppdatering 
● Trenerkurs (Ole Kristian)  
● Dugnad i DD, Baneutvalget. (Fredrik)  

○ Avklare om Fredrik eller Vegard tar seg av innkalling og oppfølging i gruppa 
vår.  

○ Foreslått dato er 19.april  
○ Hvordan blir opplegget i år.  

● Sommerflørtturnering (Karianne) 
● Sesongavslutningsfest (Karianne)  

 
Forslag til vedtak:  
 Fastslå dugnadsdato for sandvolleyballbanene onsdag 19. april 2017 
 
Referat: 

● Dommerkurs: 
○ Gikk som forventet, fikk godt gjennom det som skulle gås gjennom 
○ Litt lite tid til praksis,  

● Angående ranking 
○ Mangler bare turneringsleder fra elite 

■ Vegard følger opp dette 



○ Kampoppsett og lignende er på plass 
● Trenerkurs 

○ Vedtatt å utsette trenerkurs til høsten 
○ Prøver ved dette å få ned deltaker prisen ved for eksempel 

■ Samarbeid med andre klubber 
■ Skaffe en lokal instruktør, for å senke reisekostnader  

 
● Dugnad i DD 

○ Styret vedtar datoen 19.april 
○ 2 personer fra hvert lag stiller 
○ Kan være en fordel å tilegne lag sine oppgaver på forhånd 

■ Gjør opplegget enklere 
○ Går for å lage skuffer, fremfor å kjøpe 

● Sommerflørtturnering 
○ Styret vedtar datoen 9.mai 
○ Starte med turneringa klokka 15 
○ Fortsetter med sesongavslutningsfet senere samme dag 

 
 
Sak 6: Innspill til behandling fra material, info, sponsor og Sandvolleyball.  
Saken fremlegges av: Arjan, Stine, Jorunn og Fredrik  

● Material 
● Info 
● Sponsor:  

○ Mizuno representert på treningsleir (Hitra), ranking, studentleker, høstuttak: 
■ Ønsker å danne dialog med Mizuno hvor de kan stille med 

salgsapparat og tilbud til NTNUI Volleyball 
● Sandvolleyball 

○ Sammendrag av møte med Baneutvalget 22.03.2017 
○ Status alias-epostkonto volleyball-sandvolleyball@ntnui.no 

Forslag til vedtak: 
 
Referat: 

● Sandvolleyball 
○ Pris for leie av sandvolleyballbaner økes til 150,- per time for ikke NTNUI 

medlemmer 
○ 50,- per time dersom det er under 4 NTNUI medlemmer 
○ Gratis dersom det er 4 eller flere NTNUI medlemmer 
○ Angående booking går spørsmål til baneutvalget. Spørsmål angående 

sandvolleyball går til sandvolleyball ansvarlig i styret 
 
Sak 7: Progressiv treningsavgift 
Saken fremlegges av: Joakim  

○ Tilpasse treningsavgift etter hvor mye treningstid et lag tar opp 
○ Eksempelvis en grunnsats på 300,- + 50,- x antall treningsøkter i uken 

■ Langbane kan påføre en større kostnad ettersom 2/3 av lagene mister 
muligheten for trening 

Forslag til vedtak: 



 
Referat:  

● Klubben er avhengig av kunnskapen som 1.Div og Elite sitter på 
● Dette må bli vedtatt på årsmøtet 
● Styret er splittet i saken, og vil ta den opp igjen på et senere tidspunkt 

 
 
Sak 8: Spillerkontrakter  
Saken fremlegges av: Marte Guro  

● Leder og nestleder hadde møte med D1 og H-elite  ang. elitesatsing 13.mars.  
● Se forslag til spillerkontrakt her; disk --> VB gruppa --> elite --> spillerkontrakter.  

○ Kontrakten og prinsippet med økonomisk binding er godkjent av HS.  
○ Fastsette sum på boten ved brudd på avtalen  

 
Forslag til vedtak:  
 
Referat: 

● Styret vedtar en sum på 2 500,- i bot for kontakt brubb 
● 10 spillere fra hvert elite lag må ha signert kontrakten innen 30. april for at styret 

ikke trekker søknaden 
 
 
Sak 9: Oppstart av sesongen 2017/2018 
Saken fremlegges av: Marte Guro  

● Fastsette dato for følgende arrangement:  
○ Uttak høst 2017  

■ Hvis dere går inn å ser på filen “bemanning uttak” i mappa 
arrangement --> uttak, ser dere hvordan vi satt opp uttaket i fjor.  

○ Treningsleir høst 2017 
■ utvide med en dag?  
■ legge inn sesongåpningsfest/bankett lørdag kveld?  
■ legge inn dommer 1 kurs?  
■ legge inn førstehjelpskurs?  

○ Midt-Nordisk 
 
 
Hvordan vi gjorde det i fjor (årets datoer):  
 

7.aug 8.aug 9.aug 10.aug 11.aug 12.aug 13.aug 

14.aug 
 

Uttak 

15.aug 
 

Uttak 

16.aug 
Studiestart 

Uttak 

17.aug 
 

Uttak 

18.aug 
 

Uttak 

19.aug 
 
 

20.aug 
 
 

21.aug 
 

Uttak 

22.aug 
 

Uttak 

23.aug 
 

Uttak 

24.aug 
 

Uttak 

25.aug 
 

Uttak 

26.aug 27.aug 

28.aug 29.aug 30.aug 31.aug 1.sept 
 

2.sept 
 

3.sept 
 



Treningsleir Treningsleir Treningsleir 

4.sept 5.sept 6.sept 7.sept 8.sept 9.sept 10.sept 

11.sept 12.sept 13.sept 14.sept 15.sept 16.sept 
 

Midt-Nordisk 
 

Sesong- 
åpningsfest 

17.sept 
 

Midt-Nordisk 

 
 
 
Forslag til vedtak: Flytte treningsleiren til 2. helgen i september, og starte uttaket til 
14.august. 
 
Referat: 

● Beholder oppsettet slik det ser ut nå, gitt at RM skjer den 23. og 24. september  
● Burde bli bedre til å spre informasjon om når det er uttak 

○ Flyers på campus før sommeren?? 
 
Sak 10: Eventuelt 
Saken fremlegges av: Marte Guro  

● Kommunikasjonskanaler 
 
Forslag til vedtak:  
 
Referat: 

● Informasjon til styret skal bli gitt på mail. Dette må klubben bli bedre på å informere 
om 

○ Til den enkeltes individuelle styremail 
● Driftsrelaterte ting, innad i styret skal gis på mail 

 
 
 
Neste styremøte er tirsdag 02.mai , 20:00, Idrettsbygget Gløshaugen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E-post ang. streaming:  
 
Hu og hei. 
 
Etter årsmøtet har jobben med streaming av volleyball tatt store steg fremover. Vi har fått et godt 
samardbeid med engasjert gjeng ressurspersoner rundt om i landet, og NVBF følger med på hva vi gjør. 
Resultatet er volleystream.no, ta gjerne en kikk og se hva som ligger der. Noen eksempler på hvordan 
sendingene kan se ut kan man se her: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=H1Gt7jp77kg (demonstrasjon av features) 
https://www.youtube.com/watch?v=fSKWYWUDf58 (eksempel på kamp med enmanns-produksjon) 
 
Vi arrangerte et møte mandag 13.mars for de som var interesserte i NTNUI, hvor vi viste frem hva vi 
hadde, og prøvde å lage en liten plan fremover, samt å sette opp et budsjett og en innkjøpsliste (Stine 
skrev referat). Vi har alt på plass for å lage meget gode sendinger, med unntak av hardware. 
 
Vi tok utgangspunkt i vedtaket fra årsmøtet og jobbet med en ramme på 25 000,- 
 
Kamera | 7000,- 
Encoder | 1500,- 
Headset x2 | 2000,- 
PC | 12000,- 
Lydmikser | 2500,- 
 
Av dette er det helt klart kamera, encoder og pc som er det viktigste. Et godt bilde og stabil stream er det 
naturlige steget videre i utviklingen av en god streamingløsning, og vi håper styret ser at dette er noe som 
er verdt å investere i. Hvis vi kontinuerlig klarer å lage gode sendinger med høy kvalitet vil vi øke 
eksponeringspotensiale vårt og forhåpentligvis bli mer attraktive for sponsorer. 
 
Vi ønsker at summen på 25 000,- derfor innvilges slik at vi kan få på plass utstyr før sommeren, og ha alt 
klart til sesongstart 2017/18. 
 
mvh 
Magnus Rodahl og Thor Even Tutturen 
 
 

http://volleystream.no/
https://www.youtube.com/watch?v=H1Gt7jp77kg
https://www.youtube.com/watch?v=fSKWYWUDf58

