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 Styreperioden 2018-19 
________________________________________________ 

 
PROTOKOLL  
NVBF Region Sydvest 
Regionstyremøte nr. 1/2018-19 
30. mai 2018   
Telefonmøte   
   

Deltakere: 
Regionstyret: Oddbjørn Kvammen, Knut Olav Hettervik, Astrid Sletten og Frode 

Dyrdal. 
Forfall: Siv Janne Aarrestad, Ole Johnny Andreassen, Una Trkulja, Knut 

Olav Hettervik og Hilde Skipevåg. 
 
Administrasjonen: Eva Øfstaas (Referent)  
 

 
Godkjenning: 
Godkjenning av innkallingen 
Godkjenning av agenda 

 

Saksliste: 

 

Drøftingssaker:  
 

Sak 1: Forbundstinget på Fornebu 2. og 3. juni 

Gjennomgang av tingdokumentene som ligger her. 

Sakene som skal tingbehandles ble gjennomgått, og styret ble enige om regionens standpunkt i 

disse.  

Valgkomiteens forslag til nytt forbundsstyre ble drøftet. Som faste styremedlemmer foreslås 

åtte personer fra fire regioner, og ingen representanter fra region Sydvest er foreslått. 

Regionstyret vurderte derfor muligheten for å komme med et benkeforslag til styrets 

sammensetning, og det ble enighet om at styreleder Oddbjørn Kvammen skal foreslås.  

 

Beslutningssaker:  
 

Sak 1: Modernisering av organisasjonen – tingsak 6.A.2 

Forbundsstyret (FS) vil fremme et forslag om modernisering av NVBF og ny 

organisasjonsstruktur for Forbundstinget 2. juni. Forslaget fra FS inneholder en tentativ 

fremdriftsplan, og denne kan leses i «saksdokumenter» ved å følge linken over. 
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Forslag til vedtak: Styret i NVBF Region Sydvest gir sin tilslutning til at regionens 

tingrepresentanter støtter FS sitt forslag i tingsak 6.A.2. 

 

Vedtak: Styret i NVBF Region Sydvest gir sin tilslutning til at regionens tingrepresentanter 

støtter FS sitt forslag i tingsak 6.A.2. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 2: Møteplan høsten 2018 

Forslag til møtedatoer for styret i NVBF Region Sydvest: 

August - Telefonmøte torsdag 23. august 

September - Telefonmøte onsdag 19. sept. evt. fysisk møte i forb. med Vestcup 14.-16. sept. 

Om dette møtet blir fysisk eller pr. telefon avgjøres på styremøtet i august. 

Oktober – Telefonmøte onsdag 24. oktober  

November/desember – Telefonmøte torsdag 29. november 

 

Forslag til vedtak: Møteplanen høsten 2018 for NVBF Region Sydvest vedtas. 

 

Eventuelt: 

Dommerkrav sesongen 2018-19 

Dommerutvalget i region Sydvest har levert et forslag til dommerkrav for klubbene som skal 

delta med lag i seriespillet den kommende sesongen. Forslaget ble gjennomgått på styremøtet, 

og det ble enighet om at regionkonsulenten skal skrive et litt moderert forslag som vil sendes 

ut på høring pr. e-post til styrets medlemmer i første halvdel av juni.  

 

 

 
Oddbjørn Kvammen       Eva Øfstaas 
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