Referat styremøte i Sotra Volleyballklubb
Tid og sted: 21.09.20 kl 18:00-20:00
Sted: Teams + Bildøyhallen
Tilstede: Espen Arefjord, Renate Turøy, Jens Knabben (jens.knabben@evry.com) 94813883,
Alexandra Zeman, Vegard A. Mortensen og Maria Tveten

Sakl 1 Konstituere ny leder
Leder har meldt overgang til Førde i forbindelse med flytting. Vi må konstituere en ny
leder, mens vi venter på et årsmøte. Det sittende styre ønsker kontinuitet fra fjorårets styre
– og vil derfor utfordre noen fra styret i fjor til å være med i overgangsperioden.
Vedtak: Espen snakker med noen fra fjorårets styre.

Sak 2 Antidoping ren klubb
Vi må gjennomføre kursing i Antidoping Ren klubb.
Vedtak: Styret vedtar følgende handlingsplan: Gjennomføre Ren utøver og Publisere
informasjon på sosiale medier og nettside. Styret må også gjennomføre diskusjon, som er
krevd.
Espen publiserer på facebooksiden og sender informasjon til trenerne om kurset som spillere
over 15 år må gjennomføre før 1. oktober. Maria snakker med Magne om nettsiden.
Sertifiseringen er gyldig i to år.

Sak 3 Økonomi
Ny kasserer har ikke fått tilgang til kontoen og så lenge det ikke er mulig, er ikke en
balanse tilgjengelig.
Tiltak:
• Treningsavgift og medlemsavgift
• 1. nov varetelling på Xtra i Håkonsgaten. Trenger 20 personer til å være med å telle
• Kanskje herrelaget ikke kan la alle spillerne være med på alle turene? Styret tar det
opp med Nils Ivar.

Sak 4 Reise bortekamper Herrer 1. divisjon
Herrelaget har fått økte utgifter på bortekampene sine. Styret ser at situasjonene er
vanskelig både for herrelaget og økonomien til klubben. Skal klubben drive ansvarlig, må
også herrelaget ta noen grep:
• Alle spillere kan ikke være med på bortekampene
• Herrelaget må være med på dugnader

Vedtak: Vi tar stilling til bortekamper og økonomi på neste styremøte.

Sak 5 Treningstider, trenere og rekruttering
U17 jenter nybegynnere. Trenger treningstid og trener. Jane? Veronica Ebbesvik?
U13 Trenere: Treningstid, Sølvi og Erika?
Vedtak: Klubben tilbyr trenerklær og betaler lisens. Espen sjekker med Ivar Einarsen om
treningstider. Når Espen har fått svar kan Maria spør så Jane og Veronica. Renate spør Sølvi
og Erika.

Sak 6 Vakthold i Bildøyhallen og Knappskoghallen
Vakthold i Bildøyhallen: Vegard har kontroll
Vakthold i Knappskoghallen: Foreløpig trenger foreldrene bare være der det første
kvarteret. Dette betyr at foreldrene på U15 kan stille på Bildøyvakt.

Sak 7 Kontrollutvalget
Kontrollutvalget er i gang med arbeidet og har hatt sitt første møte. Reidar
Handegard er valgt som leder. Kontrollkomiteen har følgende innspill til styret:
•
•
•
•
•
•

Etterlyser tilgang til protokoller for klubbens medlemmer
Hjemmesiden: informasjon om kontrollutvalget
Kvartalsvise økonomirapporter
To personer må ha tilgang til konto og må kontrollere/signere før betaling kan
utføres
Vil følge med på elektronisk medlemsregister
Krav til underslagsforsikring (det finnes ikke egne underslagsforsikring, derfor
anbefaler Gjensidige og If å ha ulykkesforsikring i lag med underslagsforsikring).

Leder
Espen Arefjord

Sekretær
Maria Tveten

