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Deltakere: Jon Terje Fossland, Kristin Arnesen, Solveig 
Skjei Knudtsen, Magnus Rodahl, Sara Fjeldvær og Ingar 
Norvik 

Sted: Nyborg Skole 

Sittevolleyballkamp kl. 17.50-
1910 

Styremøte kl. 19.30-21.30 
Forfall: Kristin Arnesen og Sara Fjeldvær 
Solveig og Ingar via skype. 

 

 

Sak Beskrivelse 
Saksansva
rlig, type 

sak 

 ORIENTERINGSSAKER  

34/2017-
2018 

Tverridrettslig samling Steinkjer 
Økonomi – vi velger å innhente 500 i påmeldingsavgift. Noen andre 
særidretter velger å dekke kostnaden for sine utøvere, men de har 
også gratis trenere hentet fra vgs eller annet 
kretsapparat/engasjement. 
Vedtatt av arbeidsutvalget. 
  
 
IL Fram – benyttelse av ikkespilleberettige spillere 
Arbeidsutvalget i styret har etter anmodning fra regionskonsulent 
Irene Sand, sett på saken der IL Fram er tildelt 3x bot for å ha brukt 3 
spillere uten å ha innrapportert overgangsskjema på riktig måte 
innen fristen.  
 
IL Frams leder Ingar Norvik, har sendt inn spørsmål om å få omgjort 
avgjørelsen.  
Begrunnelsen var oppsummert på denne måten: 

1. Spillerne har alt det formelle i orden før første kamp ble spilt  
2. Overgangsskjema ble forevist arrangør før første kamp ble 

spilt 
3. Det er noe krøll vedrørende hvordan overleveringen av 

overgangsskjemaene skal / har skjedd til arrangør / Region   
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Konklusjon 
1.            Ut fra dokumentasjonen vi har mottatt, var 
overgangsskjemaene riktig utfylt innen kampstart. Spillerne er ikke å 
klandre i denne saken.  
2.            Det er viktig å ha klare regler for innrapportering av 
overganger, og det er viktig at disse overholdes. At skjema blir 
forevist arrangør er ikke gyldig framgangsmåte, arrangør har ikke 
myndighet til å godkjenne overganger. 
3.            Klubbens representant har fått informasjon om hvordan 
dette kunne gjøres og hvilken frist som var gjeldende. Skjema ble 
etter forespørsel levert på riktig måte først mandag kveld etter 
turneringen. 

Vedtak: 

Arbeidsutvalget anser det som formildende at saken gjelder tre spillere 
i samme overgang, og mener det blir en for streng reaksjon å kreve tre 
bøter på 2000,-  
-Boten reduseres fra 6000,- til 2000,-  

Spillerne er brukt i turneringen uten at overgangen er meldt inn på 
riktig måte innen fristen, laget mister rankingpoengene.  

 

Henviser til administrative reguleringer for lavere divisjoner for 
sesongen 2017-18 punkt 9.7 

Link til dette dokumentet ligger på NVBFs webside /Region 
Trøndelag /Lover og reglement  

 
 
Vi har mottatt brev fra valgkomimteen i NVBF 
Har vi kandidater? 
 Jon Terje videresender mottatt epost til resten av styret. 
 

Mosjøen og deltakelse i RM i Trøndelag 

Region Nord har godkjent at Mosjøen deltar på RM U15 og U17 hos 
oss i Trøndelag i 2018 og 2019, etter søknad. Ble også godkjent av 
NVBF Region Nord og NVBF.  

 

Møte for påmeldte lag i 2. divisjon – mai  

https://volleyball.klubb.nif.no/Sider/Adm-reguleringer-lavere-divisjoner.aspx
https://volleyball.klubb.nif.no/Sider/Adm-reguleringer-lavere-divisjoner.aspx
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Lovnad til Lierne IL om et møte med påmeldte til 2. divisjon i forkant 
av at serieoppsett påbegynnes. Lierne IL ønsker mer rettferdighet 
rundt reiselengde. Lage premisser. 
 
 
Deltakelse på Fagforum særkretser, i regi av Trøndelag 
Idrettskrets 14.2.2018 
Irene og Magnus melder seg på.  
 

35/2017-
2018 

DRØFTINGSSAKER/VEDTAKSAKER (Har tatt utgangspunkt i vår 
handlingsplan 2016-2018) 

 

 1) Ungdomssatsing og regionlag 

Tilby åpne samlinger  

Tilby treningssamlinger regionlagene  

Oppfordre til fellestreninger på tvers av klubb  Facebookgruppe 
«Volleyball Ungdom Trøndelag» 

Delta på NM U16 volleyball  
Delta på NM U16 SVB 

Innhente sponsoravtaler  

Markedsføre «Ungdomsplakaten» i NTIK  

Oppfordre klubber til integreringsarbeid  
 
 
Til rapportering Utviklingstiltak 2018 
Vedtak: Regionen sender ut retningslinjer for ungdomsidrett og 
«Ungdomsplakaten» i forkant av sandvolleyballsesongen og i forkant 
av volleyballsesongen. Retningslinjene og «Ungdomsplakaten» nevnes i 
alle trenerkurs i Trøndelag. 
Vedtatt 
 
 
NM Regionlag 2018 – evalueringsmail kommer fra NVBF. 
Vi fikk 6. plass for jenter og gutter. Fantastiske trenere og reisefølge! 
Sendes ut til trenere/reisefølge etter hvert. 
 

Irene og 
JT (+ 
Solveig 
sponsor) 

 2) Klubbutvikling og foreldreinvolvering 
• Være et tydelig organisasjonsledd for utvikling, med 

oppfølging av medlemsklubbene minst én gang i året 

(Dialogmøter/Regionting)  
• Ta i bruk NVBF kompetanseverktøy og være en pådriver for 

at klubbenes og regionens ledere og øvrige ressurspersoner 

kontinuerlig får tilbud om nødvendig kompetanseheving  

• Fremme holdningsskapende arbeid i våre klubber  
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• Synliggjøre for klubbene hvilke aktivitetsmuligheter og 

konkurransetilbud som tilbys  
 

• Støtte klubbene i arbeidet med å få registrert medlemmer og 
aktivitet i begge grener, og ha rutiner for innkreving av 

medlemskontigent i tråd med NIFs forskrifter.  
• Arbeide for å få flere foreldremøter i klubber og ha temastand 

med informasjon til voksne, i barneturneringer «Hvordan kan 
du engasjere deg?» 

• Minivolleyballturneringer i tilknytning til Mix-turneringer for 

voksne  Hel Volley 
•  

Oppfølgingsuke Klubbutvikling i uke 6 og 7. 
Fjellmann, IL Fram, Verdal VBK, Inderøy IL, Steinkjer VBK og Lierne 
IL 
 
Til rapportering Utviklingstiltak 2018 
Vedtak: Regionen arrangerer samlinger og konkurranseaktivitet i tråd 
med Retningslinjer for ungdomsidrett.  
Regionen jobber aktivt for å få ungdommer fra våre klubber til å delta 
på lederkurs for ungdom, i regi av idrettskretsene. 
Vedtatt. 
 

 3) Trenerkompetanse  
• Legge til rette for tre trenerkurs i året,  regionen, i samarbeid 

med medlemsklubbene våre  
Minitrener Stod 
Minitrener Snåsa 
trenerkurs 1 del 1 Trondheim 
Overgangskurs del 2 Grong 

• Legge til rette for minimum ett minitrenerkurs i året, for 
lærere. 

• Gjøre NVBF sin utviklingstrapp kjent som et hjelpemiddel 

blant klubbens trenere  
• Informere om kravene til trenerkompetanse i kampaktivitet 

og sørge for at dette blir kontrollert. 
• Sammen med NVBF nasjonalt jobbe for økt 

volleyballkompetanse i skoleverket. 
 

 

 4) Minivolleyball og skolevolleyball 
• Regionen gir informasjon til klubbene om Minivolleyball, slik 

at de kan nå sine skoler med informasjon om hvordan 

volleyball for barn/nybegynnere spilles  
• Regionen oppfordrer klubbene til tett samarbeid med skolen, 

og bistår med kompetanseverktøy for gjennomføring av 
minivolleyballturneringer i skolen. 

 



INNKALLING STYREMØTE I REGION TRØNDELAG   

5 

 

• Regionen bistår klubbene i oppstart av Minivolleyballgrupper 

 
• Gjennomfører to rekrutteringsmøter for klubber i Trondheim 

omeng hver år  
• Regionen søker midler til 3 skolebesøk i året 

• Årlig MVGS i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag  
 
Til rapportering Utviklingsmidler 2018 
Vedtak: Våre aktiviteter/konkurranser er i tråd med 
Barneidrettens Verdigrunnlag. Barneidrettsbestemmelsene og 
Retningslinjer for Barneidrett linkes til i alle turneringer vi 
arrangerer. 
Vedtatt. 
 

 5) Sittevolleyball 

• Aktivt sittemiljø i minimum én klubb i Trøndelag  Nyborg 
IL 

• Delta med sittevolleyballstand, på Grensløs Idrettsdag i Sør-
Trøndelag og i Nord-Trøndelag (ikke arrangert) 
 

 

36/2017-
2018 

Søknader om støtte til kurslærerkurs Dommere 
cupfinalehelgen 
Vi deltar med Anders Rohde, Vegard Buset og Jon Erik Vollan 
Søknad er mottatt fra Jon Erik Vollan og Vegard Buset. 
NVBF har orientert regionene om at det vil være mulig å søke 
utviklingsmidler 2018 for støtte til dommeres deltakelse på 
kurslærerkurs. Vi får 1000,- pr. deltaker.  
 
Vedtak: NVBF Region Trøndelag tildeler Rohde, Buset og Vollan kr. 
1000,- for sin deltakelse på kurslærerkurs.  
Vedtatt. 
 

 

37/2017-
2018 

Utviklingshelg 2018/Regionting 

Dato/Sted/Innhold 

Vedtak: Utviklingshelg arrangeres 4.-5. mai Stjørdal 
Vedtatt 
 
Tema: Kommunikasjon/Verktøy/Sosiale medier 
 

Tinget  

Innkalling går ut 1 mnd før tinget. 

Handlingsplan:  
Lage en trå fra den planen vi har hatt, men bruke fokusområder fra 
utviklingsposter i NVBF. 

Solveig/JT 
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38/2017-
2018 

Økonomi 
Regnskap 2017 
Gjennomgang. Vi antar å komme på minus 100 000kr for 2017. 
Manglende inntekter. 

Budsjett 2018 
Jobber med et forslag frem mot tinget. 

 
Motivasjonsfondet 
Utlyse 1. februar, med frist 1. mars. 
  
Regions NM kostnader 2018 (?) 
Utsettes til et arbeidsutvalgsmøte i start februar. 
Sponsor.me avsluttet 31.1. Egenandeler mest trolig 3000,-  

 

39/2017-
2018 

Utviklingsmidler 2018 
Irene og Solveig avtaler et møte om utviklingsmidler og tiltak i 
Trøndelag. 

 

40/2017-
2018 

Eventuelt 
- Sak B 
- Bistå Hållingen IL med volleyballtrener – Irene følger opp 
- Ledermøte Idrettsforbundet – tillit til idrettsstyret? 

Trøndelag sitter stille når det gjelder Idrettens situasjon pdd. Bør 
man kreve ekstraordinært idrettsting? 

Hva mener Trøndelag Idrettskrets? Hva mener deres medlemmer? 
Vi sender innspill til Trøndelag Idrettskrets. 

 

 
Neste møte er 7. mars via skype. 
 
 
Møteplan 

April – Tema: koordinering til årsmøte/sandvolleyball 


