
Årsberetning 2016-2017 NVBF Region Møre og Romsdal 

 

Organisasjonen har bestått av:   

Regionsstyret   
Olav Fure, leder (KFUM Volda)  

Ingrid V. Sunde, nestleder (Molde VBK)  

Håkon Sudmann, styremedlem (Ellingsøy VBK)   

Pernille R Kvernevik, styremedlem (Molde VBK)  

Eiliv Halkjelsvik styremedlem (KFUM Volda)  

Agata Furmanek, varamedlem (Blindheim IL)   

Jarle Endresplass, varamedlem (Molde VBK)  

    

Regnskapsfører   
Erling Benjaminsen (Sogn og Fjordane Idrettskrins)   

Dommeransvarlig:   
Håkon Sudmann (Ellingsøy VBK)  

 

Kontrollkomitè (revisorer)  

Geir Tore Hjelle 

Kurt Løvoll (Blindheim IL)   

Valgkomité   
Ble ikke valgt på sist ting. Styret har fungert som valgkomite. 

Administrativ ressurs   
Norges volleyballforbunds konsulent Ole Martin Kleivenes, jobber i 40%-stilling for NVBF region Møre 
og Romsdal.  
   

Våre klubber (pr. 2017) 

I NVBF Region Møre og Romsdal er vi 24 registrerte klubber (35 med registrerte medlemmer).  

 

Det ble i idrettsregistreringen for 2016 registrert 1502 aktive medlemmer mot 1491 i 2015. Av disse 

var 472 registrert innen sandvolleyball i 2015, mens det tilsvarende tallet i 2016 var 435. Vi ser altså 

en liten oppgang innendørs, og en liten nedgang utendørs. Det er verdt å merke seg at regionen i 



2017 har gjort tiltak for å øke sandvolleyballaktiviteten. Tallene for idrettsregistreringen for 2017 er 

imidlertid ikke klare i skrivende stund. 

 . 

Styrets arbeid   

Det har ikke vært avholdt fysiske styremøter i 2017. Det arbeidet styret har gjort har stort sett skjedd 
gjennom lukket gruppe på Facebook, epost og telefonkontakt internt i styret. Styreaktiviteten har 
vært preget av at klubbene i liten grad løfter problemstillinger som styret kan ta fatt i. Bare 
Blindheim har inneværende periode meldt noe til styret, og denne henvendelsen handlet om 
økonomi i en tid dag bytte av systemet kring regneskap mm ble endret grunnet Olles pensjonering. 
Svarene de fikk var derfor i beste fall ulne. De fleste går direkte til forbundet eller regionskonsulenten 
og får løst sine behov på den måten ser det ut til. Styret burde nok i større grad tatt fatt og styrt ma 
regionskonsulentens arbeid, men dette har ikke blitt gjort da vi opplevde at «alle» er fornøgde med 
slik det har fungert. Styret ser også at regionskonsulenten har gjort en god jobb med begrensede 
ressurser. 
 
I forbindelse med organisasjonsprosjektet i NVBF var det avholdt to fysiske møter i regionen. Ett i 
Molde og ett på Blindheim. Styret var representert på disse, men mange klubber valgte å la være å 
møte. Det er viktig at vi greier å mobilisere til slike møter, da det er der premissene legges og man 
kan bli hørt. Når denne saken kommer på tinget, er det nok i realiteten for sent å komme med 
innspill. 
 
Representasjon  
Styreleder, styremedlem eller regionkonsulent har representert NVBF region Møre og Romsdal   

  
  

  
Aktivitet   
Regionlag/utviklingssamlinger innendørs 

Utviklingssamlinger (U13)  
09.september, 2017 Blindheimshallen 
19.september, 2017 Ellingsøyhallen 
Utviklingssamling (U16)  
10.september, 2017 Blindheimshallen 
Regionlagssamlinger  
07.januar, 2017 Voldahallen 
08.januar, 2017 Voldahallen 
01.oktober, 2017 Blindheimshallen 
11.november, 2017 Fagerlihallen 
09.desember, 2017 Rekneshallen 
06.januar, 2018 Voldahallen 
07.januar, 2018 Voldahallen 

 



Regionlag/utviklingssamlinger sandvolleyball 

Utviklingssamling  
20.mai, 2017 Molde 
10.juni, 2017 Ålesund 
18.juni, 2017 Ålesund 
Regionlagssamling  
03.juni 2017 Ålesund 

Trenere var Martin Engvik, Marcin Gården (Blindheim IL), Agata Furmanek (Blindheim IL), Are 
Kristofer Hjeltnes (ÅSVK) 

   
Trenerløypa  

09.sep. 2017 Trener 1, modul 1, Blindheim 

10.sep. 2017 Trener 1, modul 2, Blindheim 

14.okt. 2017 Trener 1, modul 3, Averøya 

15.okt. 2017 Trener 1, modul 4, Averøya 

 
Trener 1-kursene ble holdt av Marcin Gården og Agata Furmanek. 
 
Dommerkurs 

04. - 05.sep.2017 Dommer 1, Volda 
08. - 09.sep.2017 Dommer 1, Blindheim 
16. - 17.okt.2017 Dommer 1, Fræna 

Kursholdere var Rune Bernås (KFUM Volda), Hans Fredrik Nordhaug (Molde VBK), Dag Rune Skartlien 
(Blindheim IL), og Tommy Sætre (Fræna VK) 

Økonomi   
Regnskapet for 2017 viser et overskudd etter finansposter på kr 34 724,16. 
 
Budsjettet for året var satt opp til å gå i 0. Inntekten er lavere enn budsjettert, men noe høyere enn 
for 2016.  
 
Driftskostnadene var lavere enn budsjettert, men noe høyere enn i 2016. En vesentlig grunn til det 
siste, er at vi i 2017 brukte en del midler på å få i gang sandvolleyballaktivitet for juniorer i fylket, og 
blant annet hadde utgifter til å arrangere åpne samlinger. 
 
I 2017 utgjorde administrasjonskostnaden 51 % av inntekten.  
  
Økonomien er sunn, og regionen har en egenkapital på kr 548 990. Det er imidlertid ikke større 
marginer, enn at en fortsatt må være nøysom, og det er et behov, også økonomisk for å øke 
medlemstallet i regionen. 

 



Avsluttende ord   

Den store utfordringen i regionen er at vi har behov for en hel stilling som regionskonsulent/utvikler, 
noe det ikke er økonomi til. Skal vi etter hvert komme dit, trenger vi flere aktive spillere og flere 
aktive lag. Det er bygget flere nye haller de siste årene og en del av stedene dette har skjedd finnes 
det potensiale for å få i gang volleyballaktivitet. Som eksempel kan nevnes Ulsteinvik og Aukra, der 
det var en gang var aktive volleyballag og de som da spilte nå er i foreldre- og besteforeldre-
generasjonen. Med en person som målrettet kunne søke inn mot slike tidligere miljøer, bør vi kunne 
generere aktivitet som igjen gir økonomi.  

 

Med et styre som er spredt over store deler av fylket, har det vist seg vanskelig å samles fysisk. NIF 
har nå fått opp sin nye gode digitale løsning i samarbeid med Atea, og denne bør kjøpes for styret. 
Da ville styret enkelt kunne få bedre struktur på arbeidet og holde digitale møter på en bedre måte 
enn Facebook. Alt ville også bli lagret, slik at ved utskiftninger ville de nye lett kunne sette seg inn i 
hva og hvordan. Dette systemet ville også gjort det enklere å samhandle med klubbene. 

 

Et styre er også avhengig av at klubbene er aktive og bruker styret. Styret kan selvsagt finne opp 
kruttet selv, men skal vi levere verdi til klubbene i regionen, er det viktig at de melder sine behov og 
ønsker. Organisasjonsprosjektet kan føre til at regionsstyrene får en annen rolle i framtida, men fram 
til det skjer må vi prøve å få bygget opp aktiviteten i regionen. De økonomiske midlene vi har til 
rådighet er begrensede og en medlemsvekst vil gi bedre økonomi på sikt. I dag blir det brukt 
ressurser på for eksempel regionslag både inne og ute, og et spørsmål vi må tørre å stille er om dette 
er rett ressursbruk i et langsiktig perspektiv. 

   

  Olav Fure, Styreleder Region Møre og Romsdal 


