
Saksliste for styremøte 14.03 2018 
 

Tid og sted: 19.45, Gløshaugen IT-bygget, 122 
Tilstede:  
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av referat fra forrige 
styremøte.  
Saken fremlegges av: Ole Kristian 
 
Forslag til vedtak:  
Styret godkjenner innkalling og saksliste 
 
Referat: 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 
Sak 2: Innkomne saker  
 
 
Sak 2.1: Støtte D2A Wildcard 1.div R3 
Saken fremlegges av: Ole Kristian 
 
Informasjon: Søknad i vedlegg 1. 
Lene har fått ansvar for å sjekke om det er rom i budsjettet for dette. 
 
Forslag til vedtak: Styret innvilger kr 6000,- i støtte til D2A. 
 
Referat: 

● D2A og H2A søker støtte til ranking Trondheim 
o D2A 

▪ Mener at de har mulighet til å hevde seg 
o H2A 

▪ Viktig å få mye spilletrening til siste ranking 
● Forslag til å dekke halvparten av påmeldingsavgiften til hvert lag 

 
Vedtak: 
Begge lag får dekket 50% av påmeldingsavgiften forutsatt at de får godkjent wild 
card. Dersom det ene laget ikke får godkjent wild card, vil det andre laget fortsatt få 
dekket 50%, ikke mer. 
 
 
 
Sak 3: Kommende arrangement i/for NTNUI Volleyball 
Saken fremlegges av: Ole Kristian, Jostein G og/eller Ingvild 

- Oversikt over kommende arrangementer 
- R3 1.div - status, hva må gjøres? (Jostein G) 
- Kvalifiseringsturnering 1.div (Jostein G) 



- Fest med håndball (Ingvild) 
- Gudenes natteliv (Ingvild) 
- Trener-/dommerkurs? (Vegard) 

 
Forslag til vedtak:  
 
Referat: 
Se link Trello 
Søke ranking i november 
1 div ranking 

● Dommere 
o Transport til hall  
o Booke hotell 

● 2 som kan føre TX 
● Ha nok dommerstoler 

o Har 2 
● Dugnadsliste 
● Sende mail til kommunen Jostein 
● Sjekke at det er nok utstyr  

o Nett, antenner, stolpe Elias 
● Handle mat til ranking Pernille 

o Baguetter++ 
● Må fort ha leiebil hele helgen 

Kvalifiseringsturnering 1. Div 
● Har halltid 

Fest med håndball 
● Leter etter plasser å ha forsj 
● Påmeldingsskjema 
● Rundt 60 som kommer 
● Festen er på Studio 26 

Gudenes natteliv 
● Melde på snart 
● Finne ut hvor mange 
● Trekke hvem som skal forsje sammen 

Trener/dommerkurs 
● Trener 

o Modul 3-4 til høsten 
● Dommer 

o Vente litt, til høsten 
o Kan være tidligere ved interesse 

 
 
Vedtak: 
 
 
Sak 4: Økonomi 
Saken fremlegges av: Lene 

- Status: Hvor står vi mtp. budsjett, likviditet m.m. 



- Eventuelle utfordringer/muligheter  
- Behov for ekstrabevilgning  

 
Forslag til vedtak:  
 
Referat: 

● Ikke startet nytt år ennå 
● Likviditet 

o Dårlig med penger på konto 
▪ 13000-14000 

● Kommer inn treningsavgift (73 000) snart 
● Prioritere dommerregninger 

 
Vedtak: 
 
 
Sak 5: Innspill til behandling fra material, info, sponsor og Sandvolleyball.  
Saken fremlegges av: Jostein L, Stine, Mads, Pernille 

- Material 
- Behandling av kontanter under arrangement (Jostein, Jostein, Lene) 

- Info 
- Sponsor 

- Sponsorsak D-Elite, status? 
- Sandvolleyball 

Forslag til vedtak:  
 
Referat: 
● Material 

o Kiosk 
▪ Kan ikke bare ta Vipps 
▪ Izettle 
▪ Slutte å  bruke cash 

● Info 
● Sponsor 

o D-elite har fått 10 000 fra Trondheimskraft 
▪ Reise og oppvarmingstrøyer 
▪ Kanskje best å føre det i regnskap 

● Sandvolleyball 
o Sette datoer for turneringer 

▪ Neglspretten 5-6 mai  
● Pernille ansvarlig 

▪ Dato for dugnad 
● 21-22. April 

o Gjøre bookingsystemet bedre 
o Booke baner til Street work out 

▪ 2 baner 
 
Vedtak: 



 
 
Sak 6: Elitelagenes fremtid - informasjon/diskusjon 
Saken fremlegges av: Ole Kristian, Vegard, Elias 

- Resultater av sluttspill 
- Rekrutteringsoppdrag Sand (Elias) 
- Diskutere mulighetene for neste sesong 

 
Forslag til vedtak:  
 
Referat: 

● Herrer 
o To gutter som er motiverte til høsten 
o Mange interesserte av de yngre 
o Viktig med sluttspill 
o Bra grunnlag for neste år om plassen reddes 

● Damer 
o Godt plassert, mulig at mange spillere forsvinner 
o Kan være avhengig av om Lierne rykker opp 

● Oppdatering neste styremøte 
 
Vedtak: 
 
 
Sak 7: Kriterier for å beholde plassen på laget 
Saken fremlegges av: Ole Kristian 
 
Informasjon: 
Det er gjort styrevedtak på at alle spillere på lag i lavere divisjoner (unntatt 
D2A/H2A) får beholde plassen på sitt lag dersom de ønsker det. Spillere på lag i 
høyere divisjoner samt D2A og H2A må på uttak for å beholde plassen.  
 
Enkelte lag har problemer med at spillere opptar plasser på laget, over flere år, men 
har minimalt treningsoppmøte og deltar lite på dugnad og andre arrangementer. 
 
Styret bør utrede mulighetene for tillegg til eksisterende kriterier, f.eks. at de som 
ikke deltar på oppsatt dugnad, ikke betaler treningsavgift eller ikke deltar på 
treninger mister retten på plass på et lag (men kan selvfølgelig dra på nytt uttak). 
Rutiner for slike saker (hvem kan bestemme at noen mister denne retten?) må også 
diskuteres, samt at det bør diskuteres med HS. 
 
Forslag til vedtak: Styret setter opp forslag til kriterier, og sender disse på høring til 
trenere, oppmenn og HS. 
 
Referat: 

● Problemet er folk som ikke møter på trening, kamp, dugnad, men kommer på 
uttak 

o Tillegg til kriterier for å beholde plass på laget 



o Trener sammen med leder og nestleder kan si at en person mister 
plassen 

o Utarbeide ekstra kriterier 
▪ Viktig med skjønn 
▪ Delta på dugnad, trening 
▪ Trener kan ta inn så mange de vil, men ikke ta vekk spillere 

o Skadede spillere skal måtte betale treningsavgift og beholde plassen 
o Sende mail til oppmenn, skrive mer på forslaget 

 
Vedtak: 
 
 
 
Sak 8:  Eventuelt 
Saken fremlegges av:  
 
Forslag til vedtak:  
 
Referat: 

● Foreslår prikksystem for å komme for seint til styremøte 
● Fungerende prikksystem 

o Lage kake til styremøte 
o 3 prikker = 1 kake 

● Få til noe sosial innad i styre 
● Treningsleir Hitra 

o 1-2 spetember 
o Skal vi gå for Hitra? 

▪ Grei hall, grei avstand, ganske billig 
▪ Får vi samme dealen, går vi for det 

● Arrangere NM u19 
o 8-10 mars 
o Tjene penger på kiosk, hotell 
o God reklame 
o Tar det opp på neste styremøte 

▪ Sjekke aktuelle kandidater som kan være turneringsleder 
 
Vedtak: 
 
 
Sak 10:  Neste styremøte 
Saken fremlegges av:  Ole Kristian 
 
Neste styremøte er onsdag, 11.04.18, 19.45 samme som vanlig. 
Noe sosialt uka etter 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1: Søknad fra D2A 
Hei!  
 
D2A søker herved om pengestøtte til påmeldingsavgiften til ranking 3 for 1. Divisjon på 
Dragvoll 07.04 - 08.04. Vi må først og fremst søke om wild card for å kunne delta, men før vi 
gjør dette må vi vite om klubben ønsker/har mulighet å gi støtte til påmeldingsavgiften.  
 
D2A leder 2. Divisjon kvinner Trøndelag med god margin. Ubeseiret og med pdd 140 
rankingpoeng (25 poeng ned til 2. plass) har vi vist overlegenhet og styrke denne sesongen. 
Vi har 6-9 spillere som på samtaler i desember ga uttrykk for at de ønsker å være med på et 
eventuelt 1. Divisjonslag i sesongen 18/19.  
 
Med dette i betraktning mener vi at D2A har god sjanse til å vise seg verdig en plass i 1. 
Divisjon i en eventuell 1. divisjonsranking 
Resultatet kan også være en "faktor" i bestemmelse av satsingen til NTNUI på damesiden i 
sesongen 18/19.  
 
Fordi turneringen foregår på Dragvoll, blir totale utgifter for oss påmeldingsavgiften på 6000,- 
(herav 4000,- i dommerdekningsavgift). Om det blir noe overskudd (evt. underskudd) skal 
dette fordeles på alle deltagende klubber.  
 
Påmeldingsfristen er 26.03, men vi må søke om wild card i god tid før dette.  
 
Mvh  
Veslemøy Minge Engh 
Oppmann D2A  
 


