
 
Saksliste for styremøte 11.04 2018 

 
Tid og sted: 19.45, 122 IT-bygget, Gløshaugen (vanlig rom) 
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: 
Godkjennes 
 
Sak 2: Innkomne saker  
Saken fremlegges av: Ole Kristan 

- Søknad halltid 
- Sosialkveld onsdag 18. april? 

 
 
Forslag til vedtak:  
 
Referat: 

● Vegard tar ansvar for søke halltid 
● Sosialkveld 

o Sosial spillkveld 
 
Vedtak: 
Vegard tar ansvar for søke halltid 
 
Sak 3: Kommende arrangement i/for NTNUI Volleyball 
Saken fremlegges av: Ole Kristian, Jostein G eller Ingvild 

- Dugnad sandvolleyballbaner 
- Sesongavslutning & sommerflørt - dato? 
- 5. - 6. mai: Neglspretten 

Forslag til vedtak:  
 
Referat: 

● Dugnad sandvolleyballbaner 
● Sesongavslutning og sommerflørt 

o 9. Mai i fjor 
o Første eksamen 14. Mai 
o 8 eller 9 mai 

▪ Ta tirsdag 8 mai pga mye treningstid 



o Onsdag 2. Mai 
▪ Jo før, jo flere blir sannsynligvis med 

o 8. Mai 
● Neglspretten 6. Mai 
● Hitra 

o Sendt mail ikke fått svar 
 
Vedtak: 
Sommerflørt 8. Mai 
Neglspretten 6. Mai 
 
Sak 4: Økonomi 
Saken fremlegges av: Lene 

- Status: Hvor står vi mtp. budsjett, likviditet m.m. 
- Eventuelle utfordringer/muligheter  
- Behov for ekstrabevilgning? 
- Internrevisjon - status 

 
Forslag til vedtak:  
 
Referat: 

● Internrevisjon 
o Får levert 
o Men en del som mangler i årsskiftet 
o En del som har skjedd i 2017 må føres i 2018 

▪ Får ikke HS-støtte da 
▪ Noen reiser og dommerregninger 

● Ikke veldig mye 
● Jobb med betaling av ranking 
● Fått inn treningsavgift fra nesten alle lag 
● 250000 

o Inkludert fra rankingen 
▪ Mye forsvinner 

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

- Material 
- Info 
- Sponsor 

- Status tidligere sendte søknader? 
- Sandvolleyball 

- Tildelte midler fra baneutvalget - dugnad, bruk av midler, diskusjon 
Forslag til vedtak:  
 
Referat: 



● Material 
o Nytt utstyr til medlemmer 
o Må pantes 
o Snart kjøpes nye baller 
o Søknad Sit 

● Info 
o Bilder på nettside 

● Sponsor 
o Støtte om reisestøtte 
o Søke om støtte til event heller enn klassiske sponsormåten 

● Sandvolleyball 
o Møte med baneutvalg 

▪ Fått 200 000 til opprustning av sandvolleyballbaner 
▪ Fredrik(beach ansvarlig i fjor) anbefalte å ta kontakt med 

Henrik Skogen og Magnus Rodahl 
o Bookingsystem 

▪ Masse gratisversjoner på nettet 
▪ Legge inn en link på nettside 
▪ Snakket med baneutvalget om det 
▪ Sjekke om det fungerer før det skal tas i bruk 
▪ Folk må legge inn info før de skal booke baner 
▪ Kan legge inn faste treningstider 

o Dugnad 
▪ 21 eller 22 april, eventuelt 25 april 
▪ Klokka 4 i fjor, ca 3 timer 
▪ 2 fra hvert lag i fjor 
▪ 25 april 

o Neglspretten 
▪ Erfaringsskriv fra 2 siste årene 
▪ H2A har ansvar for å hjelpe til 

o  
Vedtak: 
 
 
Sak 6: Deltakelse regionsting & forbundsting 
Saken fremlegges av: Ole Kristian 
 
6.1: Forbundsting: Ole Kristian og Marte Guro reiser - reisestøtte, søknader til 
region/NSI? 
 
NTNUI har fremmet forslag om å fjerne kravet om trenerutdanning. 
 
 
6.2: Regionsting: 5. - 6. mai i Stjørdal. Utviklingshelg. Hvem ønsker å delta? 
Reisestøtte? 
 
To forslag til saker formulert av Vegard. Forslag om betaling av dommere under 
ranking, samt forslag om utnevnelse av betalt DD under større turneringer. 



 
Les forslagene her: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B25VfdHN3909MTEwMXhSU2V3TE0 
 
Forslag til vedtak:  
 
Referat: 

● NTV og forbundsting 
o Ole Kristian og MG drar til forbundsting 

▪ Søker reisestøtte 
● Delvis gjennom støtte fra NSI 

▪ Møte i NTV på forhånd 
▪ Prøve å fjerne krav om trenerkurs 

● Dyrt 
▪ Viktig å støtte NTV og forbundstinget 
▪ NTV 

● Lager kampoppsettet til neste sesong 
▪ Forbundstinget 
▪ 100% reisestøtte og dekning av opphold 

● Regionsting 
o Hvem kan delta? 
o Følte ikke det skjedde så mye i fjor 
o Lørdag 

▪ Ungdomssatsing 
o Søndag 

▪ Kommunikasjon og sosiale medier 
▪ Regionsting 

o Sjekke hvor mange vi har med stemmerett 
o Reisestøtte? 

▪ Stjørdal 
▪ 1200 + reise 
▪ Dekker alt med krav om å stille på alt av arrangangement 

● Dommerdelegert 
o Være på RM og andre turneringer med minst 6 baner 
o Støtte forslaget 
o Blir praktisert på Østlandet 

● Dommerhonorarsatsene 
o Dommere bør få betalt for å dømme 
o I lengden vil det være regionen som betaler 
o Gjøre det mer populært å være dommer 

 
Vedtak: 
Forbundsting: 100% reisestøtte og dekning av opphold 
Regionsting: Dekker alt med krav om å stille på alt av arrangangement 
 
 
Sak 7: Status H-Elite & D-Elite 2018/2019 
Saken fremlegges av: Ole Kristian 

https://drive.google.com/drive/folders/0B25VfdHN3909MTEwMXhSU2V3TE0


 
Leder informerer om status p.d.d. 
 
Forslag til vedtak:  
Vegards forslag til vedtak: 

1. Vi søker ikke elitelisens for damer. 
2. Vi søker elitelisens for herrer. 
3. Vi utforsker mulighetene for å utvide antall plasser i Mizunoligaen slik at vi får 

plass på herresida. 
 
Referat: 

● Søknadsfrist 1. Mai 
o Ikke trekkfrist, altså endelig 
o Damer 

● Lierne har tenkt å levere elitelisens 
● Snakket med leder og trener fra Lierne 
● Krav om at spillerne til Lierne trener (og bor) i Lierne 
● Uten spillerne fra Lierne er det 4 spillere + noen til 

kanskje 
● Med spillerne fra Lierne er det 8 spillere 

▪ Avvente hva Lierne gjør 
o Herrer 

●  Må rykke ned 
● Mulig at andre lag må trekke seg pga økonomi 
● Prøve å utvide til 9 lag 

o Streaming forsvinner uten NTNUI? 
● Askim rykker opp 

▪ Vil jobbe for å få plass 
▪ Søke om plass i eliteserien 

● Forslag 
● Ole Kristian og Vegard får fullmakt til å bestemme om det skal søkes eller ikke 

 
Vedtak: 
Ole Kristian og Vegard får fullmakt til å bestemme om det skal søkes eller ikke. 
Avventer hva Lierne gjør på damesiden, mens det jobbes for å få plass til herrene og 
søkes. 
 
 
Sak 8:  Søknad fra trener om støtte til Trener 2-kurs 
Saken fremlegges av: Ole Kristian 
 
Hovedtrener for H-Elite søker om støtte til deltakelse på trener 2-kurs i Sand i juni. 
Kursavgift kr 3000.  
 
Selv om H-Elite skulle rykke ned, ser vedkommende for seg å være trener for H1, gitt 
at han får frie tøyler til å drive laget som et elitesatsingslag. Dvs. at målet skal være å 
rykke opp neste sesong. 
 



Vedkommende er også usikker på om han blir i Trondheim i to år, men ønsker en 
ordning der han tilbakebetaler halvparten av HS-støtta om han bare blir i ett år til. 
Dette er greit for HS. 
 
Forslag til vedtak:  
Treneren får dekket hele kursavgiften (50% HS, 50% gruppe). Reise, kost og losji må 
deltaker dekke selv. Sponsoransvarlig skal prøve å søke midler for å få dekket 
kursavgiften. 
 
Referat: 

● Får vi mer støtte kan vi støtte  
Vedtak: 
Treneren får dekket hele kursavgiften (50% HS, 50% gruppe). Reise, kost og losji må 
deltaker dekke selv. Sponsoransvarlig skal prøve å søke midler for å få dekket 
kursavgiften. 
 
 
Sak 9:  Eventuelt 
Saken fremlegges av:  
 
Forslag til vedtak:  
 
Referat: 

● Lage nye treningstider når det nærmer seg beach 
o Fra mandag 23. April ca 

▪ Etter dugnaden 
● Trener og oppmannsmøte 25. April 
● Dommerkurs 

o To påmeldte (en kan bare ene dagen) 
o Kjører kurs hvis det er 6 påmeldte 

▪ Hvis ikke til høsten 
▪ Oppfordre oppmenn på lag med få dommere til å få spillerne 

til å bli med 
● Kjøre trenerkurs til høsten også 
● Trenerkabalen for neste år 

o Konfidensielt, ikke godkjent av styret 
o Ligger godt an kontra i fjor 
o Kan bli en utfordring på herresiden 

● Bra ranking i helga 
o Gode tilbakemeldinger 
o Fikk inn 10 000 i fortjeneste i kiosken 
o Tømte all brusen 

● Øke til 4 pizzaer per styremøte 
o Usikkert om det er plass i budsjettet 

Vedtak: 
 
 
Sak 10:  Neste styremøte 



Saken fremlegges av:  Ole Kristian 
 
Neste styremøte er onsdag 9. mai 19:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


