Referat fra møte i seniorkomité, Lierne volleyball.
Dato: 5. november 2013
Sted: Hos Patrik
Til stede: Patrik Lundgren, Bjarne Arvasli, Anders Gåsbakk, Nicklas Valfridsson
1-2013. Konstituering seniorkomite.
Vedtak (i volleyballgruppa 29. oktober 2013): Bjarne leder, Patrik , Anders og Nicklas.
Patrik kan stille som sekretær/referent.
2-2013. Trener seniorlagene.
Vedtak: Patrik tar hovedansvar for treninger på fredager. Seniorkomiteen har ansvar for laguttak til
seniorlagene. Øvrige seniorkomitemedlemmer tar ansvar for treninger når Patrik ikke kan.
3-2013. Lagleder 3. divisjon.
Vedtak: Terje Homo tar laglederansvar for 3. divisjonslaget. Seniorkomiteen bistår å oppnevne andre
lagledere de helgene Terje ikke kan.
4-2013. Prioriteringer 3. divisjon og G17.
De første to helgene har det vært mange frafall av G17-spillere til 3. divisjonskamper. Et av
hovedmålene med 3. divisjonslaget er å gi G17-spillere god matching inn mot regionmesterskap, og
eventuell vurdering av deltakelse i NM. Det må derfor avklares hvilke mål de yngre spillerne har med
sesongen.
Vedtak: Det innkalles til spillermøte for herrelagene/G17 fredag 8. november kl. 18.00. Patrik legger
ut innkalling på Facebook. Tema på møtet vil være prioriteringer for lagene fremover. Seniorkomiteen
har klare forventninger at 3. divisjonsdeltakelse prioriteres for å danne et grunnlag for eventuell
deltakelse i NM.
5-2013. Rankingturnering 23. november.
2. divisjonsranking i Levanger og 3. divisjonsranking i Trondheim. På spillermøtet den 8. november
drøftes deltakelse.
Konklusjon: Seniorkomiteen vil foreslå å delta med to lag i 2. divisjonsranking. Da kan lagene
samkjøre med felles buss. 3. divisjonslaget vil få tøff matching mot gode lag. Patrik melder på et lag
med en gang.
6-2013. Hjemmekamper/kjøring.
Konklusjon: Seniorkomiteen satte opp ansvarlige for kiosksalg på hjemmekamper, samt til kjøring på
3. divisjonskamper. Listen må dobbeltsjekkes mot de øvrige komiteene før den deles ut.
Patrik ordner med lisenser, dommerskjema, kampskjema, oppstillingsslipper.
Spillerne bidrar med å klargjøre hall.

7-2013. Treningsavgift - infosak.
Styret i volleyballgruppa har vedtatt følgende egenandeler: 400 kr for 9.-10. klassinger, 600 kr for
voksne. Innbetalingskort deles ut etter at Tone sendt ut til seniorkomiteen.
8-2013. Kjøregodtgjørelse.
Vedtak: I utgangspunkt betales det ikke ut kjøregodtgjørelse. Foreldre kjører på 3. divisjonskamper,
og de eldre spillerne bytter på å kjøre på 2. divisjonskamper. Unntak: Hvis lagleder som ikke er
forelder kjører på 3. divisjonskamper så utbetales kjøregodtgjørelse etter idrettslagets satser.
9-2013. Drakter.
Det er ønskelig med nye spillerdrakter som oppfyller reklamekravene.
Vedtak: Bjarne sjekker muligheten for nye drakter med Turid.
10-2013. Representasjon regionsting 19. november.
Vedtak: Patrik kan stille for seniorkomiteen herrer hvis det er behov.
11-2013. Dugnad Førjulsmartnan.
Lierne volleyball skal bistå Matkroken Lierne med dugnadsinnsats på Førjulsmartnan. Utbetales kr.
5.000,- for arbeidet.
Vedtak: Bjarne sjekker med Turid hvor mange som skal stille. Seniorkomiteen sjekker med kandidater
på spillermøte.
12-2013. Informasjon Lierne IL:s hjemmeside.
Vedtak: Seniorkomiteen legger ut relevant informasjon på hjemmesiden til Lierne idrettslag.
13-2013. Utstyr.
Vedtak: Anders sjekker muligheten for å henge opp kroker i utstyrsrommet med vaktmester. Det
ønskes å få kjøpt inn "nettopphengere" til å henge opp nettene på. Nicklas kjøper inn presenning til å
legge på sandhaugen.

Lierne den 6. nov 2013

/Patrik

