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SAKSLISTE  

 

1)  Åpning, av regionleder Jon Terje Fossland. 
 

2) Godkjenne de fremmøtte representantene.  
 

Deltakerliste Regionting NVBF Region Trøndelag 25. april 2016 

    Rolle Klubb   

1 Jon Terje Fossland Leder region Namsos VBK 
Tale – og 
Stemmeberettiget 

2 Magnus Rodahl 

Nestleder 
region/varamedlem NVBF 
forbundsstyre NTNUI Tale – og Stemmerett 

3 Solveig Skjei Knudtsen Styremedlem region Steinkjer VBK 
Tale – og 
Stemmeberettiget 

4 Mads Nervik Leder/revisor region Mosvik IL Tale – og Stemmerett 

 5 Maike Kappus Valgkomité region Blussuvoll VBK Tale – og Stemmerett 

6 Johnny Mathisen Leder Melhus IL Tale – og Stemmertet 

7 Turid Solum Gjertsås Leder Lierne IL 
Tale – og 
Stemmeberettiget 

8 Ole Kristian Pedersen 
Leder/dommeransvarlig i 
regionen NTNUI 

Tale – og 
stemmeberettiget 

9 Vegard Buset Styret/Vara/Trener/Spiller NTNUI Observatør 

10 Oddvar Standal Trener/spiller TBK Observatør 

11 Magnus Wanvik Leder TBK Tale – og Stemmerett 

12 Irene Sand Regionansatt   Regionansatt - talerett 

13 Marcin Lubiejewski  Stod Volley Observatør 

Vedtak:  

Irene Sand gis talerett 

9 stemmeberettigede, og 1 med kun talerett.  

3 observatører. 

 

3) Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden (vedlegg 1,2 og 3).  

Vedtak: innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent 

 

4) Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.  
Vedtak:  
Jon Terje Fossland dirigent og Irene Sand, referent. 
signering av protokoll: Solveig Skjei Knudtsen og Ole Kristian Pedersen 

 
 

5) Behandle beretning fra regionstyret (vedlegg 4) 
Har ordet i saken. Jon Terje Fossland, Irene Sand, Turid Solum Gjertsås. 
Endringer gjøres i beretning: 
Mai-samlinga var halv-åpen. 
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RT ble også spilt i Dødens Dal. 
 

Vedtak:  
Årsberetninga godkjent enstemmig med de endringer som ble påpekt. 

 

6) Behandle regnskap for regionen i revidert stand (vedlegg 5 og 6).  
Vedtak: godkjent enstemmig 

  
 

Ordet i saken:  

Jon Terje Fossland 

Mads Nervik 
Turid Solum Gjertsås 
 

 

7) Behandle innkomne forslag og saker (vedlegg 7) 
a) Dommerdelegert i større rankingturneringer 

Ordet i saken: Jon Terje Fossland, Ole Kristian Pedersen, Magnus Rodahl, Mats Nervik 
 
Vedtak: Regionstyrets forslag enstemmig vedtatt. 

 
b) Dommerhonorar i rankingturneringer 
Ordet i saken: Jon Terje Fossland, Ole Kristian Pedersen, Magnus Rodahl, Mads Nervik, Johnny 
Mathisen, Solveig Skjei Knudtsen, Turid Solum Gjertsås. 
 
 

Vedtak: Regionstyrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

8) Fastsette kontingent (vedlegg 8) 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
Ordet i saken: Jon Terje Fossland, Johnny Mathisen, Ole Kristian Pedersen, Irene Sand, Mads Nervik 
 
 

9) Behandle budsjett for regionen (vedlegg 9) 
Vedtak: Budsjettet vedtatt enstemmig. 
 
Ordet i saken: Jon Terje Fossland, Ole Kristian Pedersen, Solveig Skjei Knudtsen, Mads Nervik 
 
 

10) Foreta følgende valg:  
a) Leder og nestleder 
 
Leder: Jon Terje Fossland, Namsos VBK (1 år) 
Nestleder: Magnus Rodahl, NTNUI ( 2 år, ikke på valg i 2018) 
Vedtatt. 
 

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  

Styremedlemmer: 
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Forslag til vedtak fra Mads Nervik; 
Maike gikk ut av valgkomiteens forslag som varamedlem, da hun takket ja til stille seg disponibel som 
styremedlem. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Valg: 
Maike Kappus, TSVK (1 år)  

Stine Rismark-Halleren, Blussuvoll BK 
Jon Erik Vollan, Steinkjer VBK 

Enstemmig vedtatt 

 
Varamedlemmer 
Odd Inge Persøy, Trondheim Ballklubb. Enstemmig vedtatt 

Dame (1 år) 

 
Vedtak: 

Tinget gir styret, sammen med ny valgkomite, fullmakt til å oppnevne andre varamedlem. 

Ordet i saken: Maike Kappus, Jon Terje Fossland, Mads Nervik, Irene Sand 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

c) Revisjonskomité med 2 medlemmer  

Tanya Potempkina (1 år) 
Mads Nervik, Mosvik IL (1 år) 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
d) Representanter til ting i overordnede organisasjoner/eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene.  

Forslag til vedtak: Tinget gir fullmakt til regionstyret for å oppnevne representanter til ting i 
overordnete organisasjonsledd. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste regionsting.  

Leder: Oddbjørn Hoel, Blussuvoll VBK (2 år) 
Medlemmer: Bjørn Ove Elvestad, Steinkjer VBK (ett år igjen) og Solveig Skjei Knudtsen (1 år) 
Varamedlem: Kristin Arnesen, Fjellmann IL (1 år) 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

Avslutning 
Blomsteroverrekkelse til styremedlemmer tingperioden 2017-2018. 
 
 
Signaturer 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent/signert, derav ingen håndskrevet signatur. 

Irene Sand, 8.7.18 Solveig Skjei Knudtsen, 22.6.18    Ole Kristian Pedersen, 8.7.18 
Steinkjer Steinkjer     Trondheim 
Referent Tingdelegat     Tingdelegat 
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Til medlemmer i klubber/idrettslag i NVBF region Trøndelag    Vedlegg 1 

 

 

 

NVFB Region Trøndelag gjentar suksessen fra i fjor, og inviterer med dette til 

Utviklingshelg for Region Trøndelag  

5.-6.mai 2018 
Møteplass for ildsjeler    

Faglig påfyll om kommunikasjon og sosiale medier i volleyballhverdagen  

Regionsting 2018 

  

I år skal vi møtes på vakre Ersgård i Stjørdal.  Vi håper at dette blir en møteplass hvor dere får faglig påfyll 

om  

kommunikasjon og bruk av sosiale medier for klubbene, kvalitetstid med ildsjeler som vil snakke 

volleyball kombinert med  

deltakelse på årets regionsting.  

Program 

Lørdag 5.mai  
kl. 16:30-18:30:  Ungdomssatsingen i Trøndelag - Bom eller fulltreffer? Sandvolleyball i Trøndelag - 

Tid for å tenke nytt? 

Vi inviterer til diskusjon rundt viktige temaer for regionen og våre klubber. 

Kl. 19:00: Felles middag Ersgård – vi får servert steinovnsbakt pizza og kan kjøpe oss noe godt å ha i 

glasset.  

Vi setter opp langnett i hagen og kan spille volley ut i de sene nattetimer- hvis vi vil!  

Muligheter for gode volleyballsamtaler utover kvelden. Overnatting i enkeltrom eller dobbeltrom. 

Søndag 6.mai 
Kl.09-12.00: Kommunikasjon og sosiale medier i volleyballhverdagen 

I dag har vi en mengde kanaler for kommunikasjon. Og nettopp dette kan være en utfordring, både for 

regionen og for klubbene.  

Volleyballfamilien er svært sammensatt når det gjelder alder, vaner og bruk av sosiale medier. Hvem leser 

e-post regelmessig?  

Hvem må få en lapp i hånda på trening? Bør klubben ha en egen Snapchat-konto for nå ut til 

ungdomslagene sine?  

Hvor mange kanaler er hensiktsmessig å benytte, før det blir for ressurskrevende for avsender og for 

støyende for mottaker?  

Hvordan oppnår vi god og formålstjenlig informasjonsutveksling?  

http://www.ersgard.no/
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Vi får besøk av Kari Anne Susegg Kvarving fra kommunikasjonsbedriften Ofag.  

Kari Anne har bred kompetanse fra alle disipliner i kommunikasjonsfaget, blant annet strategilegging og 

produksjon på digitale og trykte flater  

og sosiale medier. Med hennes hjelp skal vi diskutere kommunikasjon og bruk av sosiale medier i 

grenseflatene mellom region og klubb, 

og klubb og medlemmer.  

Kl.12.00-13.00: Lunsj 

Kl.13:00- 15:00: Regionsting  

Denne invitasjonen er også innkalling til Regiontinget, se presisering av frister angående regiontinget, 

under "Praktisk informasjon".  

Forslagsskjema 

Fullmaktskjema 

Vi håper vi ser mange av dere på Ersgård 5.-6.mai! 

På vegne av NVBF Region Trøndelag 

Jon Terje Fossland 

leder 

Praktisk informasjon 
Det er anledning til å melde seg på hele eller deler av arrangementet.  

Av økonomiske hensyn må vi ta en egenandel for middag (kr. 200,-) og overnatting (kr.400,- i dobbeltrom, 

kr. 550 i enkeltrom) per hode.  

Det er gratis å delta på selve regionstinget søndag ettermiddag.  

Middag, overnatting og/eller deltakelse på inspirasjonsforedrag  

(lørdag-søndag) 

Påmelding til møte lørdag, middag, overnatting og/eller deltakelse på inspirasjonsforedraget gjøres via 

denne linken innen 23. april. 

NB! Begrenset antall plasser – først til mølla! Påmelding er bindende. 

Ved påmelding ber vi om at du opplyser om eventuelle behov i forbindelse med allergier el.l. 

  

Regiontinget (søndag) 

Forslag til saker og begrunnelse for forslaget/sak må være regionen i hende (sendes til volleyballregionen) 

innen 22. april - Forslagsskjema 

 

Fullstendig saksliste med forslag legges ut på regionens nettside 27. april 

Beretning og regnskap legges ut på regionens nettside før tinget. 

All informasjon om regionstinget vil bli lagt ut på regionens nettside, her 

 

Påmelding / registrering av stemmeberettigede til Regionstinget gjøres i henhold til lovbestemte regler for 

dette.  

Fullmaktskjema/regler finner du her (sendes til volleyballregionen senest 29. april) 

 

Spørsmål til arrangementet kan rettes til 

Volleyballregionen/regionsansatt Irene Sand, mobil: 948 88 115, e-post: irene.sand@volleyball.no  

eller utviklingssansvarlig i regionstyret,  

Solveig Skjei Knudtsen, mobil: 932 240 39, e-post: solveig.s.knudtsen@gmail.com  

https://volleyball.klubb.nif.no/regiontrondelag/Documents/Ting/2018/2018_Forslagsskjema_T.pdf
https://volleyball.klubb.nif.no/regiontrondelag/Documents/Ting/2018/2018_fullmaktskjema%20regionting_T.pdf
https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=ZTM5DDQU911N
https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=ZTM5DDQU911N
https://volleyball.klubb.nif.no/regiontrondelag/Documents/Ting/2018/2018_Forslagsskjema_T.pdf
https://volleyball.klubb.nif.no/regiontrondelag/om/Sider/Regionsting.aspx
https://volleyball.klubb.nif.no/regiontrondelag/Documents/Ting/2018/2018_fullmaktskjema%20regionting_T.pdf
mailto:irene.sand@volleyball.no
mailto:solveig.s.knudtsen@gmail.com
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           Vedlegg 2 

 
 

SAKSLISTE  

 

Åpning 
 
Godkjenne de fremmøtte representantene.  

a) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.  
b) Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.  
c) Behandle beretning.  
d) Behandle regnskap for regionen i revidert stand.  
e) Behandle forslag og saker.  
f) Fastsette kontingent.  
g) Behandle budsjett for regionen.  
h) Foreta følgende valg:  

1. Leder og nestleder.  
2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  
3. Revisjonskomité med 2 medlemmer  
4. Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi regionstyret 

fullmakt til å oppnevne representantene.  
5. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste 

regionsting.  
 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til regionstyret skal 
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg 
avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.  
Leder velges for 1 år. Nestleder og styremedlem velges for 2 år, slik at 
halvparten er på valg hvert år. 

 
Avslutning 
 
 
 
Vennlig hilsen 
NVBF Region Trøndelag 
 
Jon Terje Fossland/S/ 
Regionleder 
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           Vedlegg 3 

Forslag til forretningsorden til NVBF Trøndelags ting 6. mai 2018 
  

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.   

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.  

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje 

gang.   

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.   

5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.  

6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med organisasjonens (klubb) og 

representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan 

ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til 

votering.   

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke 

stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.  

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 

stemmer for og imot.  

9. Protokollen underskrives av tingets dertil valgte representanter  

  

  

  

  

  

Regionstyret foreslår at det fremlagte forslaget til forretningsorden godkjennes.  
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           Vedlegg 4 

Årsberetning 2017-2018 NVBF Region Trøndelag  

Organisasjonen har bestått av:  

Regionsstyret  

Jon Terje Fossland, leder (Namsos VBK) 

Magnus Rodahl, nestleder (NTNUI) 

Kristin Arnesen, styremedlem (IL Fjellmann)  

Håvard Helgemo Hynne , styremedlem (Nyborg IL) 

Solveig Skjei Knudtsen, styremedlem (Steinkjer VBK) 

Ingar Norvik, varamedlem (IL Fram)  

Sara Jenssen Fjeldvær, varamedlem (NTNUI) 

Kommentar: Håvard så etter hvert at han ikke hadde mulighet til å bidra i styret. Han ba om å få 

trekke seg fra vervet og det ble godtatt. Ingar rykket opp fra varaplassen. 

  

Regnskapsfører  

Erling Benjaminsen (Sogn og Fjordane Idrettskrins)  

Dommeransvarlige:  

Ole Kristian Pedersen (NTNUI) 

Kristian Myreng (NTNUI) 

Revisjonskomitè  

Anne Lise Norum (Stod IL)  

Mads Nervik (Mosvik IL)  

Valgkomité  

Maike Kappus, leder (Blussuvoll VBK) 

Jan Helge Asperheim (Hitra VBK)  

Bjørn Ove Elvestad (Steinkjer VBK) 

Heidi Herstad, varamedlem (Inderøy IL) 

Administrativ ressurs  

Norges volleyballforbunds konsulent Irene Sand, jobber i 100%-stilling for NVBF region Trøndelag. 

Kontoret er i Idrettens hus sine lokaler på Campus Steinkjer/Steinkjerhallen.  
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Våre klubber (pr. 2016) Idrettsregistreringen er ikke klar for 2017 

I NVBF Region Trøndelag er vi 43 registrerte klubber (36 med registrerte medlemmer). Det ble i 

idrettsregistreringen for 2016 registrert 2356 medlemmer (173 medlemmer i økning fra 2015). For 

første år siden 2006 har vi vokst (da 4H falt ut av våre medlemslister). 

  

Styrets arbeid  

Styremøter  

24.05.2017 (Trondheim) 

19.06.2017 (Skype) 

18.08.2017 (Steinkjer) 

18.09.2017 (Skype) 

04.12.2017 (Stiklestad) 

24.01.2018 (Nyborg Skole/Skype) 

07.03.2018 (Skype) 

24.04.2018 (skype) 

Antall saker  

Totalt antall saker fra april 2017 – april 2018: 50 saker.  

Representasjon 

Styreleder, styremedlem eller regionkonsulent har representert NVBF region Trøndelag  

• Ekstraordinært Idrettskretsting, Nord-Trøndelag IK 

• Konstituerende idrettskretsting, Trøndelag IK 

• Regionledermøte NVBF, Gardermoen 

• Møte i lederrådet NTIK 

• Møte i lederrådet STIK 

• Fagforum for særkretser, Tøndelag IK 

• Dialogmøte med Nord-Trøndelag Idrettskrets 

• Møte i Steinkjer med organisasjonssjef i NVBF, om ny organisering av NVBF 

• Møte med juniorlandslagstrenere, cupfinalehelga 

• Møte med STIK i juni, integreringsprosjekt i Trondheim 

• Møte med klubber i Trondheimsområdet, rekruttering/integrering 

• Møte med Stod IL Volley i mai 

• Møte med Nyborg IL, sittevolleyball 

• Sittevolleyballkamp, Trondheim 

• Hallfordelingsmøter Trondheim Kommune 

• Møter om anlegg, Trondheim Spektrum, Lade og Kolstad arena  



11 
 

Aktivitet  

Regionslag/inspirasjonssamlinger  

Det er arrangert fire åpne samlinger og en lukket i denne perioden:  

• 7. mai, Mærehallen    20 ungdommer 

• 7.-8. oktober, Gronghallen   30 ungdommer 

• 27.-29. oktober, Campus Steinkjer  31 ungdommer 

• 2.-3. desember, Liernehallen   35 ungdommer 

• 6.-7. januar, Steinkjerhallen (lukket)  22 ungdommer  

De uttatte spillerne deltok i NM U16 for regionlag, som ble arrangert i Oslo 13.-15. januar 2018. 

Trener: Patrik Lundgren Lierne IL  Trener: Marcin Lubiejewski Stod IL 

Ass trener: Turid S. Gjertsås Lierne IL  Ass trener: Bjørn Ove Elvestad Steinkjer VBK 

Brita A. Dahl Snåsa IL  Elias Hoston IL Fjellmann 

Eva Håvik Hafsmo Hitra VBK  Erlend Tuflått Elvestad Steinkjer VBK 

Ingrid Grongstad Steinkjer Snåsa IL  Isak Pedersen Lierne IL 

Joanna Skogmo Lierne IL  Isak Bostad IL Fram 

Jonna Dunfjeld Mølnvik Snåsa IL  Isak N. Berg Brøndbo Snåsa IL 

Khim Tøften Hitra VBK  Lukas Berg Snåsa IL 

Lillian Grong Grong IL  Sigurd Fossland Namsos VBK 

Linnea Lundgren Lierne IL  Sigurd Gjertsås Lierne IL 

Maren Moe Grong IL  Tobias Odelberg Lierne IL 

Sanna Blomdahl Lierne IL  Ørjan Indgul Skogset Steinkjer VBK 

Sharika Maurin Hitra VBK    

Sofie Skogen Lierne IL    

 

Resultatet ble 6. plass for begge lagene. 

Stor takk til trenerne, spillerne og foresatte for samarbeidet denne sesongen. 

 

Trenerløypa 

Aktive trenerkursinstruktører i Trøndelag: 
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John Arne Vestnor, Irene Sand, Sara J. Fjeldvær og Nina Rygg 

 

Trener 1, del 1 og 2 høst 2018.  

NTNUI som arrangør 

Kursinstruktør John Arne Vestnor 

24 deltakere  

Mini/ungdomstrenerkurs Snåsa desember 2017.  

Arrangør Dugnad med mening/NVBF/Region Trøndelag 

Instruktør Irene Sand 

12 deltakere 

 

Mini/ungdomstrenerkurs Inderøy januar 2018.  

Arrangør Dugnad med mening/NVBF/Region Trøndelag 

Instruktør Nina Rygg 

16 deltakere 

 

Dommerkurs 1 

Dommer 1, Steinkjer 

September 2016 

Instruktør Ellen Mari Burheim 

Arrangør Steinkjer VBK 

15 deltakere fra Steinkjer VBK og Levangerstudentenes IL 

Dommer 1, Skatval 

Januar 2018 

Instruktør Ingar Norvik 

Arrangør IL Fram 

13 deltakere 

 

Klubbutvikling 

Klubbutviklingskvelder (høst 2017) og oppfølgingskvelder (februar 2018) 

IL Fram 

Verdal VBK 

Steinkjer VBK 

Fjellmann IL 
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Lierne IL 

Inderøy IL 

 

Styret takker arrangørklubbene og de andre involverte for arrangementene.  

 

Økonomi  
Regnskapet for 2017 viser et underskudd etter finansposter på kr 17 951,66.  
Budsjettet for året var satt opp med et overskudd på kr 3 030,-  
 
Inntekten er noe høyere enn budsjettert, men litt lavere enn 2016. Reduksjonen kommer 
hovedsakelig av at vi har hatt lavere deltakelse i ungdomsseriene og på samlingene. Vi har fått 
mindre i tilskudd fra NVBF, men er også tildelt drøye 60 000,- som kommer fra idrettsbingo i 
Trondheim.  
 
Kostnadene til lønn og kontordrift har gått noe opp, og utgjorde omtrent 72% av inntekten i 2017. 
Ungdomssatsingen representerer fremdeles mye av kostnadene til aktivitet, men for NM-turen i 
januar 2018 har det kommet inn mer i egenandel fra deltakerne og fra prosjektet gjennom 
«sponsor.me» Dette gjør at underskuddet med selve NM-deltakelsen blir lavere for inneværende år. 
Ungdomssatsingen har de siste årene vært regionens største satsingsområde. 
 
 

Avsluttende ord  
I skrivende stund er vi spente på hvordan planene for ny organisering av Norges volleyballforbund 
blir tatt imot på forbundstinget i juni, og hvordan dette vil slå ut på økonomien i vår region fra 2019 
og framover. Det er sannsynlig at neste styreperiode vil kreve en del omstilling og tilpassing til et nytt 
system, vi ønsker det nye styret lykke til! 
 
Vi takker for nok et år med godt samarbeid med klubbene, og vår iherdige regionskonsulent Irene. 

 

 

Jon Terje Fossland     Magnus Rodahl 

Kristin Arnesen     Solveig Skjei Knudtsen 

Ingar Norvik     Sara Jenssen Fjeldvær   

 

Trøndelag 26.04.2018 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

 
 
 



14 
 

           Vedlegg 5 
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       Vedlegg 6 
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       Vedlegg 7 
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Forslag: Betaling av dommere i rankingturneringer 

Forslag til vedtak: 

Regionstinget sender saken til det nye styret for videre behandling.  

Begrunnelse: 

NVBF Trøndelag ser at det kan være flere positive effekter ved å innføre et honorar 

på kr. 100 for dømming av kamper utover semifinaler og finaler på 

rankingturneringene. Trøndelag bør, i liket med de andre regionene, bidra inn i 

arbeidet med NVBF sitt dommerløft.    

Forslaget bør utredes nærmere, og det må sees i sammenheng med de øvrige 

utgiftene som påløper lagene som deltar på rankingturneringer (seriekontingent, 

påmeldingsavgift, dommerutjevning, reisekostnader etc.).  Regionstyre mener derfor 

at saken bør sendes til det nye styret for videre utredning av fordeler og 

konsekvenser. 
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Forslag: Dommerdelegert i større rankingturneringer 

Forslag til vedtak: 

Regionstinget sender saken til det nye styret for videre behandling.  

Begrunnelse: 

NVBF Trøndelag ser at det kan være flere positive effekter ved å innføre en 

dommerdelegert i RM og større rankingturneringer.  

I likhet med forslaget om økt dommerhonorar, er det behov for å se forslaget i 

sammenheng med de øvrige utgiftene som ilegges lagene som deltar i turneringene 

(seriekontingent, påmeldingsavgift, dommerutjevning etc). 

Regiontinget ber det nye styret vurdere å innføre en ny praksis der man utnevner en 

dommerdelegert i RM og større rankingturneringer. 

 

 

Vedtak: 
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       Vedlegg 8 

Sak 8 Fastsette Kontingent 

 

Følgende forslag fremmes av : NVBF Region Trøndelag v/styret 

Forslaget gjelder: Kontingent 

Forslagets ordlyd: 

Kontingent for sesongen 2019-2020: 

Kontingent til aktive klubber i Norges Volleyballforbund Region Trøndelag settes til kr. 2400,- 

pr. år. 

Kontingent til passive klubber i Norges Volleyballforbund Region Trøndelag settes til 

kr. 500,- pr. år. 

 

Begrunnelse: 

Samme kontingent som året før. 

Regionstinget skal fastsette kontingent for sine tilhørende klubber.  
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       Vedlegg 9 

 

 


