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Deltakere: Jon Terje Fossland, Solveig Skjei Knudtsen, 
Magnus Rodahl 

Sted: Skype 

24.04.2018 

Kl. 20.00-22.00 Forfall: Kristin Arnesen, Sara Fjeldvær og Ingar Norvik 

 

 

Sak Beskrivelse 
Saksansva
rlig, type 

sak 

44/2017-
2018 

NVBF – ny organisasjon 

Drøfte modell 
Siste arbeidsdokument fra FS, om NVBF fremtidig organisasjon ser  

- Fin redegjøring via epost tidligere fra Magnus, om at FS nå tar 
mer ansvar i prosessen 

- Nytt dokument, kort og konsist, og det er viktig. 
- Ingen bekymring å finne 7 engasjerte personer i Trøndelag, 

men litt mer spisset interessefelt. 
- Hva er det som tilføres av midler til regionene? Økonomi må 

tydeliggjøres.  
- Veldig gode spørsmål fra Oddbjørn Kvammen, og gode svar 

fra presidenten i dag. 
- S&F, M&R, Nord skal styrkes. Flytte oppgaver ut – f.eks.: 

Lisenstilbud, lisenskontroll, kampadministrasjon, tx, 
arrangementsansvarlige 

- Viktig å sette riktige personer på riktige oppgaver 
 
Vedtak: 
Skypemøte 22. mai for arbeidsutvalget + Solveig. Alle har satt 
seg inn i sakspapirene før møtet 

Irene, Jon 
Terje 
(mail pr. 
2404) og 
Magnus 
(fra FS) 

45/2017-
2018 

Utviklingshelga – tingmappe i dropbox:  
Husk å meld dere på i link (se påmeldingslink websiden her ) 
 
Dialogmøte m klubbene 
Ungdomssatsinga i Trøndelag – Jon Terje Fossland 

Alle 

https://volleyball.klubb.nif.no/regiontrondelag/om/Sider/Regionsting.aspx
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Sandvolleyball i Trøndelag – hente noen svar fra undersøkelsen.  
Irene og Magnus 
---------------------------- 
Sakspapirer tinget (se hva som er klart på vår webside) 
Årsberetning - Jon Terje jobber med onsdag ettermiddag og torsdag 

Sportslig del årsberetning – Irene har startet arbeidet. Magnus se 
på torsdag-fredag. Ligger i dropbox Tinget 2018 
 
Handlingsplan Settes inn et punkt om dette i årsmeldingen.  
Vedtak: Handlingsplan gjelder ut 2018. Nytt styre ser på ny 
handlingsplan for region Trøndelag etter forbundstinget i juni. 
 
Revisjon regnskap 2017– Er klart og godkjent.  
 
Busjett 2018 – Jon Terje tar med i sin oversikt. 

 
Innkomne saker, frist mandag 23. april 
Saker fra NTNUI 

Betaling av dommere større rankingturneringer 
Regionstyrets innstilling til vedtak:  

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. Både det primære og sekundære 
forslaget må sees i sammenheng med de øvrige utgiftene som påløper 
lagene som deltar på rankingturneringer (seriekontingent, 
påmeldingsavgift, dommerutjevning, reisekostnader etc.).   

  

Regionstinget gir det nye styret fullmakt til å utrede konsekvensene av 
forslagene. Styret får også fullmakt til å innføre ett av forslagene, 
dersom styret, basert på utredningen, kommer til at fordelene med å 
innføre enten det primære eller sekundære forslaget klart oppveier 
ulempen med økte utgifter for lagene. 
 

 

Innstilling til vedtak: 
Dommerdelegert i rankingturneringer: 
Regionstyrets innstilling til vedtak:   

NVBF Trøndelag ser at det kan være flere positive effekter ved å 
innføre en dommerdelegert i RM og større rankingturneringer.  
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I likhet med forslaget om økt dommerhonorar, så mener regionstinget 
at det er behov for å se forslaget i sammenheng med de øvrige 
utgiftene som ilegges lagene som deltar på turneringene 
(seriekontingent, påmeldingsavgift, dommerutjevning etc.).   

Regionstinget gir det nye styret fullmakt til å utrede konsekvensene av 
forslaget. Styret får også fullmakt til å innføre forslaget, dersom styret, 
basert på utredningen, kommer til at fordelene med å innføre en 
dommerdelegert på visse turneringer klart oppveier ulempen med økte 
utgifter for lagene 
 

 

 
Irene kontakter Dommer -ogRegelkomiteen, for å høre hvordan 
dommerhonorar organiseres i regionene (lavere divisjoner). 
Plan/ønske om hvordan dette skal gjøres ens i fremtiden? 

Moderniseringsprosessen 
Magnus holder en presentasjon. 
 

Praktisk 
Booke mer møterom for lørdag. Irene og/eller Solveig 

Solveig tar dialog med Ersgaard 
 
 
 

46/2017-
2018 

Konkurranse 
 
Evaluering Steinkjerturneringa 2018  

– bare positivt, unntatt utfordringene til Melhus IL.  
Forslag til vedtak: Videreføre Steinkjerturneringa og dens rammer.  

Lage flere og større lignende arrangementer hos klubber som ønsker 
noe lignende? Namsos får helg i november. Grong har helg i februar. 
 

Sittevolleyball. Les referat fra møte i Nyborg IL 
Plan: Følges opp i ledig stund til sommeren. 
Ingen ytterligere orientering 
 
 
Opprykk/nedrykk mellom 2.-3. divisjon Trøndelag  
Info gitt her 
Ingen ytterligere orientering 

 

https://volleyball.klubb.nif.no/regiontrondelag/nyheter/Sider/Opprykksregler-NVBF-Region-Trøndelag.aspx
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Terminplan Trøndelag. Inkl. kursplan (kreves, kommer). 
 
NM U19 – søknader fra Trøndelag. Kanskje IL Fram. Kanskje 
Steinkjer VBK. Frist for å søke 1. mai. Legges ut nasjonalt dersom 
ingen søker i Trøndelag. 
Dersom ingen søker, åpner NVBF for søknader nasjonalt. 
Ingen ytterligere orientering 
 
Satser og gebyrer – årlig dokument til klubbene 
Er knyttet tett på budsjettet, men kan sendes ut før sesongstart. 
Ingen store endringer. 

 

47/2017-
2018 

Arbeidsutvalget + Solveig har tildelt 2500kr i støtte til 
Vegard/Henrik (Trondheim Sandvolleyballklubb) som deltar i EM i 
SnowVolleyball. De tagger oss på det de lager, «sender oss 
reisebrev/video» og deltar på ei ungdomssamling (1 dag) i sommer. 
Dersom 9. juni er ledig (de ikke spiller Norges Tour da), så kan de 
komme til Inderøy. Vedtatt 22.03.2018 Ingen ytterligere orientering 

 

48/2017-
2018 

Signere fullmaktskjema ting NVBF.  

Jon Terje ordner. 
Ingen ytterligere orientering, dersom ok. 
 
 
Signere fullmaktskjema Trøndelag Idrettskretsting 
Jon Terje ordner 
Ingen ytterligere orientering, dersom ok. 
 
 

 

 

49/2017-
2018 

Oppfølging rapport fylkestilskudd nord i Trøndelag – 
ungdomsplakaten. 
Rapporteringsfrist: 30. april 

Politisk og administrativt påvirkning. 

Etter at idrettskretsen behandler ungdomsplakaten, vil også vi ta 
stilling til hva vi vil gjøre videre med plakaten. 

 
Idrettskretsen drøfter plakaten i sitt styre i april. Skal den bestå? 
Ønsker vi at den skal omhandle både sør og nord i Trøndelag – etter 
fylkessammenslåinga? 
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Vedtak: Regionstyret har innledende dialog med NVBF forbundsstyret 
i april 2018. 
Regionansatt har hatt innlegg om ungdomsplakaten på stabssamling i 
april. 
 
Solveig utarbeider. Sender over til Jon Terje, som videresender til 
Presidenten i NVBF. 
 

 

50/2017-
2018 

Eventuelt 
Hel Volley 2019 – Steinkjer 23. mars (samtidig m. NM U17) 

 

Samordnet søknad og rapportering 
Ansatt tar purrerunde. Styremedlemmer purrer sine egne klubber. 

 

Økonomi – ikke fakturert serier våren 2018 enda. Derfor ikke ser på 
regnskap hittil i år på dette møtet. 
 
Klubbutvikling – velge forskjellige program årene fremover? 
Verdiprosesser? Årshjul? Sportslig plan? 

 

Søke fylket om midler til våre inspirasjonssamlinger for ungdom. 
Frist 1. mai. Irene (og Solveig) ser på dette). 

 

   

 
Neste: Utviklingshelg og Regionting 5.-6. mai 2018 
              Konstituerende styremøte mai/juni 


