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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. 
 
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 moderniserings-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 
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. 

 
 
 

 
 
 


