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NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 46. ORDINÆRE TING
Quality Hotel Expo, Fornebu 2. - 3. juni 2018

ÅPNING AV FORBUNDSTINGET 2018
Åpnings- og hilsningstaler.

Åpning ved President Eirik Sørdahl.

SAKLISTE

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigenter (2), referenter (2), tellekorps (3), redaksjonskomite (4) samt 2 representanter til å

underskrive protokollen.
4. Behandle beretning for forbundet; fra forbundsstyret og komiteer/utvalg.
5. Behandle forbundets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.

A Ikke lovsaker:
6.A.1: NTNUI Volleyball
6A;2. Forbundsstyret

B Lovsaker:
6.8.1: Forbundsstyret:

Trenerlisens
Modernisering av organisasjonen

Lovrevisjon

7. Fastsette kontingent og avgifter.
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap.
10. Foreta følgende valg:

1) President
2) 1. visepresident
3) 2. visepresident
4) 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
5) Kontrollkomite med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
6) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet
7) Lovkomité med leder og 2 medlemmer
8) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
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I BEHANDLING AV SAKENE

ÅPNING

President Eirik Sørdahl åpnet Forbundstinget 2018 med å ønske alle hjertelig velkommen. Han ba om 1
minutts stillhet for de i norsk volleyball som har gått bort i tingperioden.

SAK 1: GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTER

President Eirik Sørdahl ba om tingets godkjennelse til delegatlisten. I den forbindelse har styret en
merknad til delegatlisten. Det viser seg at regionstinget 2018 i region Nord og Hordaland ved en iqurie ikke
har oppnevnt representanter til å representere på forbundstinget slik loven krever. Forbundsstyret foreslo
at disse to delegatene godkjennes som fullverdige delegater. Forslaget ble godkjent.

Listen over kontrollerte fullmakter innstilles til godkjenning.

VEDTAK: Enstemmig godkjent.

Det var i alt 56  stemmeberettigede til stede da tinget ble satt.

REPRESENTANTER MED STEMMERETT, TALE- OG FORSLAGSRETT
Forbundsstyret

President Eirik Sørdahl
Styremedlem Bente Siljander
Styremedlem Robert Istvan Spilmann
Styremedlem Espen Sørum
Styremedlem Yngvild Larsen Schei
Styremedlem Mette Kristin Alstad Østvik
Styremedlem Magnus Rodahl
Varamedlem Ole Lundeby
Varamedlem Solveig Straume
Ansattes representant David Cox (ikke stemmerett ved valg)

Regionsrepresentanter

Region Møre og Romsdal Eiliv Halkjelsvik
Region Nord Morten Hunstad
Region Sydvest Siv Janne Aarrestad
Region Sydvest Ole Johnny Andreassen
Region Sydvest Oddbjørn Kvammen
Region Trøndelag Jon Terje Fossland
Region Øst Oddbjørn Granlund
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Region Øst Anders Sønstebø

Region Øst Lise Fischaa

Region Øst Gunhild B. Størseth

Region Øst Elisabeth Key Kristiansen

Region Øst Stig Kristiansen

Region Øst Idar Pe Ingebrigtsen

Region Øst Karoline Skår

Hordaland Volleyballregion Frode Andersen

Klubbrepresentanter

Askim Volleyballklubb Trond Hagen

BK Tromsø Lise F. Valle

BK Tromsø Edgar Broks

Førde VBK Jan Ove Hafstad

Førde VBK Elisabeth Bjørvik

Gneist IL Birger Velle Hanssen (lørdag)

Holstad Volley Geir Åge Michelsen

Horten VBK Fredrik Heien

Horten VBK Ida-Marie Andersen

Hønefoss VBK Thorleif Bjerke

I L Bergkameratene volleyball Trond Hovland

KFUM Volda volleyball Leif Røv

Koll IL volley Trude Sæther Hansen

Koll IL volley Inge Russenes

Kristiansand Sandvolleyballklubb Tor Inge Askeland

Morland SVK Kristin Brennhaug

NTNUI Ole Kristian E. Pedersen

NTNUI Marte Guro Arnesen

OSI volleyball Kjell-Erik Kvamsdal

OSI volleyball Ingrid Karlsson

Oslo Sandvolleyballklubb Håkon Skolt Tveitan (lørdag)

Oslo Sandvolleyballklubb Toina Andersen Ljøstad (søndag)

Randaberg IL Jon Rønning (lørdag)

Sandnes Volleyballklubb Kristine Rørtveit

Sandnes Volleyballklubb Roy Husa

Sotra VBK Nils Ivar Brennhaug

SSK Skjetten volleyball Gro Erdal (lørdag)

TIF Viking Maja Raad

TIF Viking Yngve Sundfjord

TSI Tor Øystein Kristiansen

Tønsberg Volleyballklubb Asbjørn Vølstad

Vestli IL volleyball John Walstad

Vikersund IF Jørre Kjemperud

ØKSIL Hanne Steen

REPRESENTANTER UTEN STEMMERETT, MEN MED TALE- OG FORSLAGSRETT
Leder Lovkomiteen Gunnar Syrrist

Leder Valgkomiteen Asbjørn Vølstad
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Leder Kontrollkomiteen Petter Bjørbæk (lørdag)
Generalsekretær Kristian Gjerstadberget

ØVRIGE DELTAKERE
Dirigent Geir Lilletvedt
Dirigent Gunnar Syrrist
Observatør

TIF Viking Geir Dahle
KFUM Volda volleyball Rune Hauge Aarflot
Gjesdal IL Nils Bjørnar Øfstaas (lørdag)
Førde VBK Rebekka Aase Bahr (søndag)
Landslagssjef Kåre Mol
Vestli IL Frode Walle

NVBF administrasjon

NVBF sentralt Beate Sødal
NVBF sentralt Bente Skaug Hermansen (lørdag)
NVBF sentralt Line Busland
NVBF sentralt Iver Andreas Horrem
NVBF sentralt Malin Emilie Mørk
NVBF sentralt Eva Lio
NVBF sentralt David Vance Cox
NVBF sentralt Martin Hauge Engvik
Hordaland Volleyballregion Vibeke Molvik
NVBF Region Trøndelag Irene Sand
NVBF Region Møre og Romsdal Ole Martin Kleivenes
NVBF Region Øst Marko Milsosevic
NVBF Region Øst Gunnar Mikal Naas
NVBF Region Nord Eivind Rudaa
NVBF Region Sydvest Eva Roald Øfstaas

SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN, SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN

a) Innkalling

b) Sakliste
c) Forretningsorden

Forbundsstyret fremmer følgende forslag til forretningsorden for Forbundstinget 2018:

1. Tinget ledes av den/de valgte dirigent(ene) og disse fordeler ledelsen av tingforhandlingene
mellom seg.

2. Protokollen føres av den/de valgte referent(er), og skal legges ut på forbundets hjemmeside senest
to måneder etter forbundstinget.
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3. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet i den
enkelte sak, hvem som er forslagsstiller og resultatet av avstemninger med antall stemmer for og
imot.

4. Representanter som får ordet til forretningsorden har ett minutts taletid.

5. Hovedinnlegg fra de forslagsstillere som har forslag på sakslisten gis nødvendig taletid for å
presentere forslaget. For øvrige forslag settes taletiden til fem minutter for første innlegg, og
deretter to minutter for andre og tredje innlegg. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre
ganger i samme sak. Dirigent og representant med forslagsrett kan foreslå endring av taletiden og
å sette strek for inntegnede talere.

6. øvrige møtende med talerett og uten stemmerett i saker de skal representere/presentere:
Varamedlemmer av styret og generalsekretær.

7. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten i undertegnet form på forbundets forslagsskjema.
Forslag kan bare fremmes i saker som er inntatt på saklisten, og fremsatte forslag kan ikke trekkes
tilbake med mindre tinget enstemmig beslutter at forslaget tillates trukket. Nye forslag i en sak kan
ikke fremsettes etter at dirigent har satt strek for nye forslag.

8. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke
stemmesedler eller stemmesedler som ikke er korrekt utfylt regnes som ikke avgitt.

Forbundsstyret fremmet forslag om endring av sakslisten:

Presidentens åpningstale tas etter sak 3.

Forbundsstyret foreslår at den fremlagte innkallingen godkjennes.
Forbundsstyret foreslår at det reviderte forslaget til sakliste godkjennes.
Forbundsstyret foreslår at det fremlagte forslaget til forretningsorden godkjennes.

a) Innkalling
Eirik Sørdahl innledet.

VEDTAK: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

b) Sakliste
Eirik Sørdahl innledet.

VEDTAK: Den reviderte saklisten ble enstemmig godkjent.

c) Forretningsorden

Eirik Sørdahl innledet.

VEDTAK: Forretningsorden ble enstemmig godkjent.
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SAK 3: VELGE DIRIGENTER, SEKRETÆRER, TELLEKORPS, REDAKSJONSKOMITE
OG REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Det velges:

2 dirigenter

2 sekretærer

Tellekorps (3)
Redaksjonskomite på 4 medlemmer
2 representanter til å undertegne protokollen

Forbundsstyret fremmet følgende forslag til funksjonærer:

2 dirigenter:

2 sekretærer:

Tellekorps:

Geir Lilletvedt
Gunnar Syrrist

Line Busland

Eva Lio

Gunnar Mikal Naas
Malin Emilie Mørk
Eivind Rudaa

Redaksjonskomite på 4 medlemmer: (Trer sammen dersom behov)

Yngvild Larsen Schei
Ole-Lundeby  
Morten Hunstad
Eva Lio

2 representanter til å undertegne protokollen:

Idar Pe Ingebrigtsen
Gunhild B. Størseth

VEDTAK: De foreslåtte funksjonærer ble enstemmig valgt.

Følgende hadde ordet: Eirik Sørdahl.
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PRESIDENTENS ÅPNINGSTALE:
Presidenten presenterte forbundsstyrets arbeid i foregående periode. Styret har i hovedsak hatt fokus på
følgende områder:

Økonomi:
Styret har siden 2016 arbeidet med de økonomiske utfordringer forbundet har stått i som en konsekvens
av satsningen gjennom datterselskapet Norway Volleyball Event AS i Stavanger. Det er arbeidet med å
redusere eksisterende gjeld og finne nye inntektskilder.

Ny landslagsstruktur:
Det er arbeidet med å tydeliggjøre strukturen rundt landslagene for å skape forutsigbarhet og klare
rammer. Forbundsstyret er av den oppfatning at man skal ha lik mulighet til å delta i landslagenes
aktiviteter uavhengig av bosted og privat økonomi.

Ny organisasjonsstruktur:
Forbundsstyret har i foregående periode analysert organisasjonen og sett på mulighetene for å endre slik
at vi i enda større grad blir en samlet enhet som arbeider til de beste for norsk volleyball, sandvolleyball og
sittevolleyball. Dette har resultert i et forslag til ny organisasjonsstruktur som er lagt frem til behandling for
tinget.

SAK 4: BERETNINGER

a) Forbundsstyret
b) Komiteene

Tingperioden 2016 - 2018
Tingperioden 2016 - 2018

a) Forbundsstyret
Eirik Sørdahl innledet og presenterte hovedtrekkene i forbundsstyrets arbeid i tingperioden under
åpningstalen.

VEDTAK: Forbundsstyrets beretninger ble enstemmig godkjent.

b) Komiteene
Dirigenten tok for seg komiteene, en og en.

VEDTAK: Komiteenes beretning ble enstemmig godkjent.

Dirigenten gjordet tinget oppmerksom på at beretningens side 45-102 «Resultat- og statistikkdel» er en
informasjonsdel og ikke en del av sakslisten. Dersom noen har funnet mangler eller feil bes dette om å
levers skriftlig inn til sekretærene.

Det ble gitt kommentarer og spørmål til Dommerkomiteens beretning.
Det ble gitt kommentar til resultatstatestikkdel Nevza U19.
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Følgende hadde ordet: Thorleif Bjerke, Siv Janne Aarrestad, Robert Spilmann, Oddbjørn Granlund, Anders
Sønstebø

SAK 5: REGNSKAP 2016 OG 2017

a) Opplesning av revisjonsberetningene.
b) Norges Volleyballforbund, 01.01.16 - 31.12.16
c) Norges Volleyballforbund, 01.01.17 - 31.12.17

Forbundsstyret fremmet forslag om at økonomiansvarlig Bente Skaug Hermansen gis talerett innenfor sitt
saksområde. Forslaget ble godkjent.

Forbundsstyret fremmet forslag om at daglig leder i Norway Volleyball Event AS (NVE) Iver Horrem gis
talerett innenfor sitt saksområde. Forslaget ble godkjent.

Presidenten innledet til saken om driftsresultat, underskudd, gjeld og fordringer i selskapet World Tour
Stavanger AS i 2016, og om jobben som var gjort for å betale kreditorene og senere skape inntekter til
selskapet Norway Volleyball Event AS. Han viste også til det ekstraordinære forbundstinget i september
2016 der låneopptak i konsernkontoordningen var oppe som sak. Videre orienterte Eirik Sørdal
tingforsamlingen om forbundets Regnskap 2016 og Regnskap 2017 og om hovedtallene for omsetning,
inntekter, resultat, balanse og egenkapital.

Dirigenten leste opp kapitteloverskrift i den økonomiske beretningen for 2016 og 2017.

Dirigenten leste Kontrollkomiteens anbefaling (side 24 og side 39 i beretningen) om at styrets økonomiske
beretning og forbundets  årsregnskap for 2016 og 2017 godkjennes _av_ forbundstinget._

Dirigenten leste konklusjonen i revisors beretning (side 23 og side 38 i beretningen).

VEDTAK:

a) Revisjonsberetningene tas til etterretning.
b) NVBFs regnskap for 2016 ble enstemmig godkjent.
c) NVBFs regnskap for 2017 ble enstemmig godkjent.

Følgende hadde ordet: Eirik Sørdahl.
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SAK 6: INNKOMNE FORSLAG

SAK 6 A: IKKE LOVSAKER

SAK 6.A.1: NTNUI Volleyball:
Trenerlisens

Ole Kristian E. Pedersen innledet på vegne av NTNUI Volleyball.
Robert Spilmann redegjorde for Forbundsstyrets innstilling.

Innkommet forslag fra NTNUI Volleyball:

Forslag:
Det skal ikke stilles krav til gjennomførte trenerkurs for å få tildelt trenerlisens.

Bakgrunn:
Kapittel 7 i seriereglementet sier i dag at alle trenere skal ha trenerlisens, og at kravene til trenerlisens er
gjennomført trener 3 for elite, trener 2 for 1.div, trener 1 for 2.div og ungdomstrener for 3.div. Videre sier
reglementet at klubber som benytter trenere uten gyldig trenerlisens skal bøtelegges.

Begrunnelse for forslaget:
Norsk volleyball er ikke større enn at den avhenger helt og fullt av frivillighet. Skal en klare å få nok frivillige
til å drive idrettslagene, har en ikke råd til å ekskludere noen på grunn av manglende formell kompetanse.

For flere krubber, deriblant NTNUI, vil det være svært alvorlig dersom majoriteten av trenerne ikke skal
kunne utøve sin trenergjerning i kamp eller på trening. Vi som klubber gjør vårt beste og oppfordrer våre
trenere til å gjennomføre kursene, men det er helt urealistisk å få tak i nok trenere med trenerkurs for alle
våre lag. Dette skyldes flere faktorer.

Kursavgiften er for høy, slik vi ser det. Vi subsidierer våre medlemmer kraftig når de tar trenerkurs, og
oppfordrer dem til å gjennomføre kursene. Dette er ikke bærekraftig på lang sikt. Tilbakemeldingene fra
studentlagene generelt er at svært få studenter har romslig nok økonomi til å prioritere slike kurs. Også fra
andre klubber hører en lignende tilbakemeldinger på at kursavgiften er for høy.

I NTNUI er vi så heldige at våre eliteutøvere tar på seg å trene flere lag nedover i divisjonene. Dette er heller
ikke uvanlig i andre klubber i Norge. Vår erfaring er at disse trenerne har som oftest ikke formell
trenerkompetanse, men innehar en verdifull erfaring og realkompetanse som våre nær 300 medlemmer har
stor nytte og glede av. For disse trenerne, som på toppen av trenergjerningen og det å spille i eliteserien
også studerer eller jobber fulltid, er det svært vanskelig å finne tid til å gjennomføre kostbare og
tidkrevende trenerkurs.

Tilbakemeldinger vi har fått etter kursene tyder også på at læringsutbyttet fra og relevansen av kursene
ikke er optimalt, uten at dette er et spesielt relevant aspekt for vår vurdering.

Det finnes også erfarne trenere som har følt seg presset ut av trenergjerningen, etter å ha følt at deres
kompetanse og erfaring ikke verdsettes lenger. Norsk volleyball har rett og slett ikke råd til å avskilte
trenere på denne måten, når sporten i så stor grad baserer seg på frivillighet fra nøkkelpersoner i det
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enkelte klubbmiljø. Satt på spissen kan den nåværende ordningen oppleves slik at frivillig arbeid fra
enkeltpersoner medfører bøter til klubben. Er dette en ønskelig ordning å videreføre?

Konsekvensen av å pålegge våre potensielle trenere (som oftest også er svært dyktige) å gjennomføre
kursene for å virke som trenere, kan bli som følger: Kandidatene dropper kursene, de trekker seg som
trenere, og klubben mister kompetente og viktige frivillige ressurspersoner. Lag blir da stående uten
trenere, og får et dårligere trenings- og konkurransetilbud. Vi ser for oss at flere andre klubber i landet er i
samme situasjon, og håper Forbundstinget vil oppheve kravene til formell kompetanse for å få innvilget
trenerlisens, og dermed bedre vilkårene for de som ønsker å trene lag på frivillig basis.

Forbundsstyrets uttalelse:
Forbundsstyret ser behovet for å revidere trenerlisensen, samtidig som NVBF som organisasjon har en
oppgave å forvalte krav til trenerkompetanse på de ulike nivå slik også andre idretter vi kan sammenligne
oss med gjør. Det er også NVBFs ansvar at dette skjer i tråd med intensjonen i NIFS Trenerløype, som er en
modell vi som særforbund må følge. For Norges Volleyballforbund er det viktig å stimulere til at flest mulig
trenere går gjennom et kompetanseløp, og det er Forbundsstyret som har denne kompetansegrensen i
dagens struktur.

Forbundsstyrets forslag:

Forslaget oversendes til Forbundsstyret.

Forbundsstyrets begrunnelse:

Forbundsstyret ønsker ikke at et Forbundsting «låser» en enkelt endring i trenerlisensen og NVBFs
trenerløype slik forslaget er fremsatt. Endringskompetansen for reglement ligger i dag hos Forbundsstyret.
Forbundsstyret er av den oppfatning at de innspill som tas opp av NTNUI Volleyball skal fremmes til det
nye Forbundsstyret til vurdering og revisjon av NVBFs utdanningsprogram, og at dette gjøres før sesongen
2018/2019 starter.

VEDTAK:

15 stemte for NTNUIs forslag og 34 stemte mot.
Forslaget ble vedtatt oversendt Forbundsstyret.

Følgende hadde ordet: Ole Kristian E. Pedersen, Robert Spilmann, Hanne Steen, Nils Ivar Brennhaug, Trond
Hovland.

SAK 6.A.2: Forbundsstyret:

Modernisering av organisasjonen

Eirik Sørdahl innledet og redegjorde for Forbundsstyrets innstilling og understreket at Forbundsstyret
fremlegger et åpent og overordnet dokument, og ber tinget komme med innspill og bidra i en viktig debatt
om modernisering og struktur.
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Innledning:
I ht. NVBF strategidokument VPD 2016-2020:
Forbundet skal utrede en revidert organisasjonsstruktur for norsk volleyball der følgende elementer er
sentrale i utredningsarbeidet:

a) Virksomheten skal organiseres på en effektiv måte og i tråd med sine mandat
b) Organisasjonskulturen skal bygges slik at det er god samhandling mellom

organisasjonsleddene
c) Muligheter, betydning og konsekvenser av regionale fellesløsninger for utvikling og drift
d) Høy grad av forutsigbarhet og kvalitet i organisasjonens ulike ansvars- og

virksomhetsområder

NVBF har som en del av det gitte utredningsarbeidet fra Tinget 2016 gjennomført en involvering med
regioner og klubber. I september og oktober 2017 ble det gjennomført totalt 19 møter rundt omkring i
landet, 11 møter med volleyballklubber og 8 møter med regionstyrer. I tillegg har det vært gjennomført et
møte med Forbundsstyret og regionledere i mars 2018. I tillegg har vi hatt møter med 7 særforbund og et
møte med Særforbundenes Fellesforbund (SFF). Klubb- og regionrepresentanter har gitt sine innspill,
tilbakemeldinger og hatt diskusjoner med utgangspunkt i dagens organisasjon.

Forbundsstyrets uttalelse:
Utviklingen av NVBF som organisasjon er en viktig debatt som tar opp mange sentrale spørsmål, ikke minst
hvordan Volleyballforbundet skal være rigget for å fremstå helhetlig, forutsigbar og med økt fokus på
klubbutvikling og aktivitetsskaping. Forbundsstyret ser det som viktig å fremme forslag om modernisering
av organisasjonen slik det er foreslått i modell og fremdriftsplan «Modernisering av organisasjonen».

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
1. Tinget gir Forbundsstyret mandat til å gjennomføre nødvendige tiltak og restrukturering av de

organisatoriske endringene i tråd med fremlagt modell.

2. Moderniseringen skal gis høy prioritet og igangsettes med ambisjon om å følge tentativ fremdriftsplan.

Forbundsstyrets begrunnelse:
Moderniseringen av Volleyballforbundet er nødvendig i kommende tingperiode for at NVBF skal nå de
hovedmål som er satt for vår virksomhet, ikke minst sette oss bedre i stand til å «Ta vare på medlemmene
og legge til rette for at klubbene er de viktigste aktivitetsskaperne i vår organisasjon». Sentralt i denne
strukturelle endringen er fokus på en enhetlig og forutsigbar modell med kvalitet, likhet, effektiv
ressursbruk og med tydeligere oppgaver og ansvar både politisk og administrativt. Volleyballforbundet må
fremstå som en fremtidsrettet organisasjon og gjennomgå en fornyelse som gjør oss bedre i stand til å
utvikle klubber og miljøer, med bedre kvalitet for volleyball og sandvolleyball.

Modernisering av organisasjonen

1. Bakgrunn
2. Målsetting
3. Organisering av regionstyrene
4. Arbeidsoppgaver for regionstyrene
5. Organisatoriske endringer
6. Nye møteplasser
7. Tentativ fremdriftsplan

13

C._ 6. ,~4k;v'yex)2,A



1 Bakgrunn
Bevilgende myndigheter stiller krav om mer aktivitet og mindre administrasjon i forbindelse med økonomiske
overføringer til idretten.

Det er behov for å modernisere NVBF. Det er for mange like oppgaver som løses på ulik måte, noe som igjen
medfører at oppgaver som burde blitt løst ikke løses på en tilfredsstillende måte.

Etter den nasjonale høringen i 2017 pekte klubbene og regionleddet på et klart behov for modernisering av
volleyballens administrative ressurser. Det er også stor forskjell på hvordan regionstyrene fungerer. På
bakgrunn av dette legger Forbundsstyret (FS) frem et forslag til endringer i organisasjonsstrukturen som har
som mål å gavne vår viktigste oppdragsgiver — klubbene.

2 Målsetting
Målsettingen med forslaget til endring er å utarbeide en strømlinjeformet regionstruktur, med klare
forventninger til hvordan regionstyrene skal organiseres og arbeide, samtidig som man har klare føringer for
hvilke oppgaver de ansatte som jobber desentralisert skal ivareta. Mer fokus på aktivitet og forutsigbarhet,
mindre på administrasjon og byråkrati.

Ny regionstruktur skal bidra til å forenkle klubbdriften, samtidig som det skal motivere til økt
profesjonalisering og kompetanseheving i både klubb- og regionleddet. Ny regionstruktur skal blant annet
innebære:
• Felles reglement
• Felles administrative reguleringer
• Felles utdannings- og utviklingsverktøy
• Spesialisering av regionale oppgaver, eksempelvis kampoppsett/profixio der man har 1 «superbruker»

og 1- 2 backup-brukere.

3 Organisering av regionstyrene
Regionstyrene skal jobbe for økt aktivitet og økt kvalitet på aktivitetene, og et regionstyre bestående av 7
personer bør ivareta følgende funksjoner:

o Leder

o Ansvarlig for aldersbestemt volleyballaktivitet
o Ansvarlig for senioraktivitet
o Ansvarlig for sandvolleyball, snøvolleyball og paravolleyball
o Ansvarlig for klubbutvikling
o Ansvarlig for trenerutvikling
o Ansvarlig for dommerutvikling

Medlemmene med samme fagansvar i de forskjellige regionene etablerer dialoger og «møteplasser» på tvers
av regionene, slik at man oppnår en «beste praksis» -tenking som kan inkludere hele landet. Det understrekes
at regionstyrene skal jobbe med aktiviteter, kurstilbud og kvalitetsheving. FS foreslår at det rulleres på
«ledertrøyen» i de regionale utvalgene. Administrasjonen utarbeider en struktur på dette arbeidet.

Regionene tilføres årlig midler fra NVBF sentralt.

Styremøtene avholdes i henhold til en omforent årsplan — administrasjonen utarbeider et årshjul der en del
punkter er faste på hvert møte, i bunn ligger lange tidshorisonter der det er mulig for å skape størst mulig
grad av forutsigbarhet. Den ansatte i hver region er sekretær for styret og skriver protokoll fra møtene.

Møtetidspunktene må plasseres slik at innspillene kan tas videre til behandling i FS når det er behov for det
og/eller ønskelig.
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Klubbene velger regionstyrene gjennom sine regionale ting.

4 Arbeidsoppgaver for regionstyrene
• Et regionstyre skal eksempelvis jobbe med

o Tilretteleggelse for økt aktivitet for klubbene gjennom:
• Klubbutvikling
• Trenerutvikling
• Dommerutvikling

o Organisering av regionalt mesterskap (RM) i alle grener
o Utvikle konkurransetilbudet i regionen for alle grener
o Arbeide mot de andre regionene for å utvikle «beste praksis» på regionsnivå
o Etablering av nye klubber/miljøer i regionen.

5 Organisatoriske endringer

• FS foreslår at arbeidsstedet til regionkonsulentene søkes videreført i regionene
• FS foreslår at stillingsprosentene i de regionene som ikke har ansatte i 100%-stilling økes til 100%

gjennom at disse regionene tilføres nasjonale oppgaver som kan desentraliseres
• Gjennom dette grepet vil vi ha full tilstedeværelse alle arbeidsdager i alle regionene. Det bør legge et

grunnlag for utvikling og kvalitetsheving selv om deler av arbeidstiden øremerkes til oppgaver som
ikke er regionale

• Rent organisatorisk inngår regionkonsulentene i arbeidsstyrken til NVBF
• Regnskapene til hver region føres som avdelingsregnskap av NVBF
• Det etableres en konsernkontomodell der den egenkapital som hver region har ved overgangen til ny

struktur beholdes av den respektive region.
• I konsernkontomodellen inngår 7 regioner i tillegg til NVBF.
• Det foreslås ingen endringer på konkurransesonene og regionenes deltakelse i aldersbestemte NM,

eller regionalt NMU16.
• NVBF's synlighet ute i klubb/region skal  forbedres, derfor foreslås det at generalsekretær og

Sportssjef(er) skal delta på regionale turneringer i alle regioner, innenfor hver tingperiode, fortrinnsvis
aldersbestemte turneringer.

6 Nye møteplasser

• Ledermøte, annet hvert år de årene det ikke er volleyballting, lederne i regionstyret møter deler av FS
samt administrasjonen

• Regionledermøte i forbindelse med Cupfinalehelgen i Oslo
• Fagansvarsmøter (Skype?) 3-5 ganger årlig, fysiske møter ved behov, for eksempel med Dommer og

regelkomiteen, trenerseminarer, NM i sand eller hallvolleyball.

7 Tentativ fremdriftsplan
• Under forutsetning av at Tinget gir sin tilslutning til moderniseringa-modellen, ser FS for seg følgende

tentative fremdriftsplan:
o Beslutning på tinget, juni 2018
o Forslag til felles reglement, administrative reguleringer, utdannings- og utviklingsverktøy,

31.07.18

o Forslag til styreinstruks for de regionale styrene, 31.08.18
o Forslag til årshjul for de regionale styrene, 31.08.18
o Utarbeidelse av MISPU-liste, 31.08.18
o Ekstraordinære regionale ting, innen 30.09.18
o Budsjetter for resten av 2018 og 2019 utarbeides innen 30.09.18
o Regnskapsførsel overtas fra 01.10.18
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o Endelig iverksettelse 01.11.18*
• * Iverksettelsesdatoen forutsetter at arbeidstakernes rettigheter er hensyntatt slik at det ikke er

noen risiko for arbeidsrettslige konflikter som følge av moderniseringen/omorganiseringen.

På bakgrunn av debatten fremmet Forbundsstyret forslag om at tinget tok en pause og at presidenten,
redaksjonskomiteen, leder i Region Øst, leder i Region Trøndelag, leder i Region Sydvest og
generalsekretæren trådte sammen for å se på et felles forslag til vedtak.

Forbundsstyret v/Yngvild Larsen Schei fremmet et omforent forslag.

1. Tinget gir Forbundsstyret mandat til å gjennomføre nødvendige tiltak og restrukturering av de
organisatoriske endringene i tråd med fremlagt modell.

2. Forbundsstyret skal ta med seg innspill fra tinget og skal involvere regionsstyrene i videre prosess.

3. Moderniseringen skal gis høy prioritet og igangsettes med ambisjon om å følge revidert tentativ
fremdriftsplan, tidligst igangsettelse 01.01 2019.

VEDTAK:

Forbundsstyrets omforente forslag ble enstemmig vedtatt:

1. Tinget gir Forbundsstyret mandat til å gjennomføre nødvendige tiltak og
restrukturering av de organisatoriske endringene i tråd med fremlagt modell.

2. Forbundsstyret skal ta med seg innspill fra tinget og skal involvere regionsstyrene i
videre prosess.

3. Moderniseringen skal gis høy prioritet og igangsettes med ambisjon om å følge
revidert tentativ fremdriftsplan, tidligst igangsettelse 01.01 2019.

Følgende hadde ordet: Eirik Sørdahl, Oddbjørn Granlund, Oddbjørn Kvammen, Tor Inge Askeland, Morten
Hunstad, Thorleif Bjerke, Elisabeth Key Kristiansen, Nils Ivar Brennhaug, Ole Kristian E. Pedersen, Birger
Velle Hanssen, Lise Fischaa, Jon Terje Fossland, David Cox.
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SAK 6B: LOVSAKER

SAK 6.B.1: Forbundsstyret:
Lovrevisjon

Gunnar Syrrist fratrådte som dirigent under behandlingen av denne saken.

Yngvild Schei Larsen innledet på vegne av Forbundsstyret. Gunnar Syrrist innledet på vegne av
Lovkomiteen og understreket at NVBF må innsende den reviderte loven til NIF for godkjenning.

Bakgrunn/vurdering:
NVBFs lov vedlagt.

Innledning:
Etter NIFs godkjenning av NVBFs lov i august 2016 (etter en større revisjon iverksatt av NIF), fikk vi
følgende tilbakemelding fra NIF:
Uten betydning for godkjenning av loven gjør NIF oppmerksom på følgende forhold som forbundet kan
vurdere om det er hensiktsmessig å endre til neste ting:
• § 20 (5), (6) og (7) inneholder bestemmelser som ble fjernet etter idrettstinget 2015. Forbundet kan

derfor selv bestemme hvorvidt det er ønskelig å videreføre innholdet i bestemmelsene.

• Generalsekretærens tale og forslagsrett jf. § 20 (8) bør reguleres sammen med de øvrige «Generelle
regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv» som et eget punkt i § 7 d).

Lovkomiteens uttalelse:
Det første punktet bør Tinget vurdere. Det andre punktet, §7 inneholder spesifikasjon av forslagslagsrett
og talerett på tinget. §20 (8) omhandler generalsekretæren mer generelt. Det er ikke noe i veien for også å
ta inn i §7, det er et organiseringsspørsmål, ikke et lovtolkningsspørsmål.

Forbundsstyrets uttalelse:
Forbundsstyret fremmer forslag om revisjon av NVBFs lov i tråd med innspill gitt av NIF.

1. § 20 (5), (6) og (7) fjernes i loven
2. Generalsekretærens tale og forslagsrett jf. § 20 (8) reguleres sammen med de øvrige «Generelle

regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv» som et eget punkt i § 7 d).

Forbundsstyrets forslag
Lov for Norges Volleyballforbund vedtas, slik den er formulert i eget vedlegg.

Forbundsstyrets begrunnelse:
I saken fremmes revisjon av loven på Tinget i tråd med innspill til vurdering gitt av NIF.

VEDTAK: Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet: Yngvild Larsen Schei og Gunnar Syrrist.
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SAK 7: FASTSETTE KONTINGENT OG AVGIFTER

Ole Lundeby innledet på vegne av Forbundsstyret.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Medlemskontingenten for klubbene fastsettes til kr. 2.000,- for 2018 og kr. 2.000,- for 2019.

Forbundsstyrets uttalelse:
Klubbene har betalt medlemskontingent til Norges Volleyballforbund siden 2012. I perioden 2012-2015 var
medlemskontingenten kr 1000,-. Og i 2016 og 2017 har den vært kr. 1400,-.

Et sentralt moment i debatten som førte til dette vedtaket i 2012 var nedfelt i Handlingsplanen:
«Vi må ha en grunnfinansiering i norsk volleyball som er uavhengig av markedsinntektene».
I VPD 2016-2020, heter det i avsnittet om Volleyballens finansiering:

«Skape lojalitet i medlemsorganisasjonen slik at alle bidrar til felles grunnfinansiering.»

Særforbund henter sine inntekter fra medlemsmassen som en grunnfinansiering, dette ved siden av de
ulike post tildelingene som er øremerket fra KUD/NIF, samt eventuelt markedsinntekter. Det er flere
særforbund som har en årlig avgift pr. medlem i tillegg til klubbkontingent. Hver klubb faktureres for det
antall klubbmedlemmer man har, i tillegg er det eksempelvis SF som henter inn en egen årlig avgift pr.
medlem for å dekke organisasjonens utgifter til forbundets websider, og noen henter inn en avgift pr.
dommer og pr. trener. Her er det som nevnt flere ulike modeller som uttrykker idrettens grunnfinansiering
som hentes inn fra medlemsmassen. I tillegg kommer de avgifter som tas for selve påmelding/deltakelse i
konkurranseaktiviteten. NVBF må sies å ha en beskjeden kontingent, og som ikke har økt årlig slik praksisen
er hos svært mange særforbund.
NVBF sentralt og NVBF regionalt skal ivareta over 300 klubber og 21.000 medlemmer og en
klubbkontingent på-kr--1800--2000 anses som et nøkternt beløp.  

Begrunnelse:

Det er ofte slik at ønsker, mål, planer og behov, på organisasjonens og norsk volleyballs vegne i to
idrettsgrener, synes noe ambisiøse, spesielt hvis man ser på samsvaret mellom tilgjengelige og forutsigbare
ressurser. Norges Volleyballforbund har som formål å fremme volleyballidretten i Norge. NVBF skal utvikle
konkurranse- og aktivitetstilbud i to idrettsgrener, herunder utvikle verktøy og egen organisasjon og
økonomi slik at norsk volleyball imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk
idrett og internasjonal idrett stiller. Av viktige områder kan blant annet nevnes:

• Konkurranse- og aktivitetstilbud internasjonalt, nasjonalt og regionalt
• Klubbutvikling
• Rekruttering
• Informasjon og kommunikasjon
• Organisasjon
• Service og kvalitet
• Utdanning og kompetansemateriell
• Verktøy

• Anlegg

VEDTAK: Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet: Ole Lundeby, Oddbjørn Granlund, Morten Hunstad, Eirik Sørdahl.
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SAK 8: LANGTIDSPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT

Eirik Sørdahl og Ole Lundeby innledet på vegne Forbundsstyret.

- Volleyballens Politiske Dokument (VPD) 2016-2020 (i eget dokument vedtatt på Tinget 2016)

- Status VPD, halvveis i planperioden, se vedlegg

- Langtidsbudsjett 2019-2021

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
1. Den fremlagte strategiplanen (VPD) er retningsgivende for arbeidet i alle organisasjonsledd innen

Norges Volleyballforbund i perioden 2018-2020.

2. Det fremlagte forslag til Langtidsbudsjett er retningsgivende for forbundsstyrets arbeid i perioden
2018-2020.

Dirigenten understreket i sakens anledning at tinget gir sin fullmakt til Forbundsstyret å justere på
langtidsplan/langtidsbudsjett dersom det er nødvendig ift. det omforente forslaget som ble
enstemmig vedtatt i sak 6A2.

VEDTAK: Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet: Eirik Sørdahl, Tor Inge Askeland, Ole Lundeby, Oddbjørn Granlund, Nils Ivar
Brennhaug, Kjell-Eirik Kvamsdal, Håkon Tveitan, Trond Hovland.

SAK 9: ENGASJERE STATSAUTORISERT/REGISTRERT REVISOR TIL Å

REVIDERE FORBUNDETS REGNSKAP

Eirik Sørdahl innledet på vegne av Forbundsstyret.

Forbundsstyrets forslag:
Som revisor foreslås PKF Beckman Lundevall Revisjon AS.

VEDTAK: Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet: Eirik Sørdahl.

19

C: s'kAr..124



SAK 10: VALG

Asbjørn Vølstad presenterte Valgkomiteens forslag og orienterte kort om hvilke kriterier som var lagt til
grunn for komiteens valg og innstilling.

Dirigenten innledet.

Det skal ihht NVBFs lov § 17. 10) velges:

a) President
b) 1. visepresident

c) 2. visepresident
d) 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
e) Kontrollkomite med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret

fullmakt til å oppnevne representantene
g) Lovkomité med leder og 2 medlemmer
h) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Valgkomiteens innstilling til FORBUNDSSTYRE:

Verv Innstilling Klubb

President Eirik Sørdahl ØKSIL
1. visepresident Yngvild Larsen Skei OSI
2. visepresident Ole Lundeby Oslo Volley
Styremedlem Marte Guro Arnesen NTNUI

Styremedlem Geir Eithun TIF Viking
Styremedlem Jørre Kjemperud Vikersund IF

Styremedlem Bente Siljander TIF Viking

Styremedlem Mette Kristin Alstad Østvik BK Tromsø
Varamedlem Espen Sørbø Randaberg IL
Varamedlem Rebekka Aase Bahr Førde VBK
Varamedlem Bendik Huus Koll IL

Innkomne forslag på kandidater (utover Valgkomiteens forslag):

• Region Sydvest v/Ole Jonny Andreassen foreslo Oddbjørn Kvammen som styremedlem.

• Kristiansand Sandvolleyballklubb v/Tor Inge Askeland foreslo Geir Eithun som varamedlem.
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VEDTAK:

1) Valg av president:
2) Valg av 1. visepresident:
3) Valg av 2. visepresident:

4) Valg av styremedlemmer:

Mette Kristian Alstad Østvik
JØrre Kjemperud
Marte Guro Arnesen
Bente Siljander
Oddbjørn Kvammen

Eirik SØrdahl valgt ved akklamasjon
Yngvild Larsen Schei ved akklamasjon
Ole Lundeby valgt ved akklamasjon

BK Tromsø
Vikersund IF
NTNUI

TIF Viking
KFUM Stavanger

50 stemmer
50 stemmer
49 stemmer
39 stemmer
39 stemmer

Geir Eithun

5) Valg av varamedlemmer:
Rebekka Aase Bahr
Geir Eithun
Bendik Huus

TIF Viking

Førde VBK

TIF Viking
Koll IL

38 stemmer

53 stemmer
48 stemmer
41 stemmer

Espen Sørbø

Ingen stemmer ble forkastet.

Randaberg IL 17 stemmer

Valgkomiteens innstilling til KONTROLLKOMITE:

Leder Ellen Mari Burheim Steinkjer VBK
Medlem Dag Morten Skartlien Blindheim IL
Medlem Inger Mette Skara Kristiansand Sandvolleyballklubb
Varamedlem Yngvar Haugdal Finne Kristiansand Sandvolleyballklubb
Varamedlem Geir Åge Michelsen Holstad IL

VEDTAK:

1) Leder Ellen Mari Burheim valgt ved akklamasjon
2) De foreslåtte medlemmer og varamedlemmer valgt ved akklamasjon

Valgkomiteens innstilling til LOVKOMITE:

Leder Gunnar Syrrist Hønefoss VBK
Medlem Bente Skipenes Østrem Brøstadbotn IL
Medlem Jonas Nerdal Mosjøen VBK
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VEDTAK:

1) Leder Gunnar Syrrist valgt ved akklamasjon
2) De foreslåtte medlemmer valgt ved akklamasjon

Forbundsstyret innstilling til VALGKOMITÉ:

Leder Hanne Steen ØKSIL
Medlem Hanne Synnøve Tønnessen Randaberg IL
Medlem Tomm Hansen Kolbotn IL
Varamedlem Magnus Rodahl NTNUI Volleyball

VEDTAK:

1) Leder Hanne Steen valgt ved akklamasjon
2) De foreslåtte medlemmer og varamedlem valgt ved akklamasjon

REPRESENTANTER TIL TING OG MØTER I DE ORGANISASJONER FORBUNDET ER TILSLUTTET

Forbundsstyrets forslag vedrørende pkt. f:
Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representantene.

VEDTAK: Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet: Ole Jonny Andreassen, Oddbjørn Kvammen, Asbjørn Vølstad, Gunhild B. Størseth,
Lise Fischaa, Tor Inge Askeland, Oddbjørn Granlund, Robert Spilmann, Marte Guro Arnesen, Ole Lundeby,
Yngvild Larsen Schei, Jørre Kjemperud, Bente Siljander, Mette Kristin Alstad Østvik, Jon Terje Fossland, John
Walstad, Yngve Sundfjord, Kristin Brennhaug, Eirik Sørdahl, Rebekka Aase Bahr, Hanne Steen, Trond
Hovland.

AVSLUTNING
Den gjenvalgte presidenten, Eirik Sørdahl, takket for tilliten som ble gitt ham og det nyvalgte styret. Han
understreket at det var en god dag for norsk volleyball med enstemmighet om retningen og de store
linjene på veien videre mot felles mål. Presidenten takket først det avtroppende styret for samarbeidet og
innsatsen i tingperioden 2016-2018. Videre takket han administrasjonen v/ generalsekretæren for jobben
de hadde gjort i tingperioden. Han takket også alle tingdelegatene, dirigentene og øvrige funksjonærer for
innsatsen under gjennomføringen av forbundstinget 2018.

Generalsekretæren takket presidenten og det avtroppende Forbundsstyret for godt samarbeid i
foregående tingperiode.
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