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 Styreperioden 2018-19 
________________________________________________ 

 
PROTOKOLL  
NVBF Region Sydvest 
Regionstyremøte nr. 2/2018-19 
30. august 2018   
Telefonmøte   
   

Deltakere: 
Regionstyret: Oddbjørn Kvammen, Jens Olav Rydningen, Knut Olav Hettervik, 

Ole Johnny Andreassen, Astrid Sletten, Siv Janne Aarrestad og 
Frode Dyrdal.  

Forfall: Una Trkulja og Hilde Skipevåg. 
 
Administrasjonen: Eva Øfstaas (Referent)  
 

 
Godkjenning: 
Godkjenning av innkallingen 
Godkjenning av agenda 

 

Saksliste: 

 

Informasjonssaker:  
 

Sak 1: NVBF Region Sydvest – status pr. i dag 

• Påmeldte lag i seriespill – noe endring fra forrige sesong, men omtrent samme antall 

lag totalt. 

• Dommere og dommerkurs – Lagene skal melde inn dommer samtidig med påmelding 

av lag. En del gjør dette, men mange lag mangler dommer. De er da bedt om å melde 

på en dommer fra klubben til dommerkurset som er planlagt under Vestcup.  

3 dommere er påmeldt til dette kurset så langt (pr. 30. august).  

• Trenerkurs planlegges i Kristiansandsområdet (13.-14. oktober), i Stavanger (27. 

oktober) og i Haugesund (8. september) denne høsten. Arvid Wigestrand, Torbjørn 

Johnsen og Thor Viggo Østebrød er instruktører. 

• NM U19 i volleyball arrangeres i Sydvest også i 2019 på grunn av at region Trøndelag 

– som egentlig stod for tur til å arrangere – ikke hadde interesserte klubber. Ansvarlige 

klubber er Austrått og Gjesdal. Ny hall tas i bruk for første gang til et av våre 

arrangemneter – Forus Arena. 
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Sak 2: FS-møte og stabssamling i Fredrikstad/Sarpsborg 

Regionkonsulenten og styrelederen avla en kort rapport fra helgens møter og arrangementer, 

inkludert en orientering om moderniseringsprosessen som pågår i NVBF.  

 

Fra stabsmøtet: Administrasjonen i NVBF arbeider med å lage et forslag til inndeling av 

organisasjonen i avdelinger og team. Den nye strukturen i NVBF skal på plass innen 1. januar 

2019. 

 

Fra FS-møtet: Forslaget til regelendring for overbygningsavtaler som styret i region Sydvest la 

frem i vår ble ikke tatt til følge i reglementene for den kommende sesongen.  

Til neste fysiske FS-møte, 9. november, er TVN invitert til å presentere skolen og tilbudet i en 

90 minutters bolk. 

 

Drøftingssaker:  
 

Sak 2: Terminplan Sydvest 18-19 

Link til planen: 

https://docs.google.com/document/d/1VFC1wvOFE96toyWLa8UGchDlyGOiA0x-PngPo-

e85Ow/edit?usp=sharing 

Styret drøftet ulike tema i den forbindelse: 

Aldersbestemt i Agder – kanskje en dag pr. helg er nok, og heller prøve å ha tilbud for alle 

aldersgrupper i samme hall? 

Åpne samlinger – fire åpne samlinger U16. Vi har betalte trenere, og styret ønsker fortsatt at 

tilbudet skal være gratis for alle spillere. Det kom inn forslag om at dersom flere enn 10 

spillere kommer fra samme klubb må klubben stille med en voksen/hjelpetrener på samlingen.  

Det er ønskelig med flest mulig kamper satt opp i treningstid i Agder – dyrt med kamper i 

helger pga. høy halleie.  

 

Sak 3: NM-veka 2019 

Styreleder i region Sydvest, og primus motor under KFUM Stavanger sitt arrangement av NM 

Sandvolleyball under NM-veka 2018, Oddbjørn Kvammen, fremmet saken for styret.  

Er det interessant at flere klubber går sammen for å arrangere sandvolleyball under NM-veka i 

2019? Det er bestemt at NM-veka neste år også skal være i Stavanger, og da er det uke 26 

(24.-30. juni 2019) som er tidspunktet. Oddbjørn Kvammen tror at det nye tidspunktet før 

fellesferien vil bidra til at det blir enklere å få tak i frivillige. Et større apparat vil gjøre det 

mulig å tenke større, som for eksempel å sette opp senter court og oppvarmingsbane i Vågen. 

NM Regionlag U17 kan gis samme muligheter hvis mesterskapet blir lagt til Stavanger på 

samme tidspukt neste år. 

KFUM Stavanger vil hente inn tilbakemeldinger fra aktuelle klubber om dette før klubben skal 
i møte med Stavanger kommune den 13 september. 

 

Erling Trondsen har sendt inn forslag om at sitvolley blir en del av NM-veka 2019. Regler 

knyttet til antall spillere med funksjonsnedsettelse kan være en utfordring da praksis i de 

klubbene vi har med aktivitet ikke følger disse. Men styret i region Sydvest ser på forslaget til 

Erling Trondsen som spennende, og styret stiller seg bak at det bør gjøres et forsøk på å 

innlemme sitvolley i NM-veka på en måte som kan skape blest om den flotte aktiviteten. 

Forslaget støttes også av NVBFs konsulent for sittevolleyball Malin Mørk.  
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Sak 4: Støtte til innkjøp av sandvolleyballer til KSK og KFUM Stavanger.  

KSK og KFUM Stavanger er de to klubbene som bidrar til mest sandvolleyballaktivitet i 

regionen. Nesten all regional aktivitet avholdes på deres anlegg, henholdsvis Gimlebanene og 

Lassa. Både åpne samlinger, treninger og turneringer holdes der. Slitasjen er stor på baller og 

utstyr. Det er ikke bare klubbenes egne medlemmer som bidrar til dette, men klubbene deler 

raust med alle regionens spillere. Styret drøftet derfor om regionen skal støtte de to klubbene 

til innkjøp av nye baller før neste sesong. Dette var styret positive til, og regionkonsulenten er 

bedt om å sette opp et forslag til vedtak til neste styremøte.  

 

Beslutningssaker:  
 

Sak 3: KFUM Stavanger søker om 5000 kr i støtte fra regionen til å arrangere en internasjonal 

sitvolleyturnering i Ynglingen helgen 16.-17. mars 2019.  

 

Forslag til vedtak: 

KFUM Stavanger gis 5000 kr i støtte til arbeidet med å arrangere en internasjonal 

sitvolleyballturnering 16.-17. mars 2019. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Regionkonsulenten ble også bedt om å gjøre klubbene i regionen oppmerksomme på at det er 

mulig for dem å søke regionen om midler tilsvarende dette til spesielle arrangementer.  

 

Tid for neste styremøte:  
 

Neste styremøte i region Sydvest (telefonmøte) blir onsdag 26. september kl. 20.00 – 21.30.  

 

Deretter ble det foreslått å ha et telefonmøte torsdag 1. november, slik at styret eventuelt kan 

fremme saker i tide før FS-møtet 9. november. 
 

 

Eventuelt: 

Regionkonsulenten tok opp en sak rundt organiseringen av 16.delsfinalene i NM på 

damesiden. Det ble diskutert om regionens to 1.divisjonslag burde møte hver sin vinner fra 

første runde der lag fra 2. og 3. divisjon møtes, og ikke slik det er satt opp nå; at lagene fra 

Rogaland møtes i en 16.delsfinale og lagene fra Agder møtes for seg i en 16.delsfinale. Styret 

ble enige om å sende inn forslag om endring av denne praksisen foran neste sesong. 

 

 

 
Oddbjørn Kvammen       Eva Øfstaas 
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