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PROTOKOLL
NVBF Region Sydvest
Regionstyremøte nr. 4/2018-19
31. oktober 2018
Telefonmøte
Deltakere:
Regionstyret:
Forfall:

Oddbjørn Kvammen, Astrid Sletten, Una Trkulja og Frode Dyrdal.
Ole-Johnny Andreassen, Siv Janne Aarrestad, Knut Olav
Hettervik, Jens Olav Rydningen og Hilde Skipevåg.
Administrasjonen: Eva Øfstaas (Referent)

Saksliste:
Informasjonssaker:
Sak 3: Omorganisering i NVBF
Regionleder i Sydvest og medlem av Forbundsstyret, Oddbjørn Kvammen, orienterte om sin
dialog med de andre regionlederne og diskusjonene Forbundsstyret har hatt rundt NVBFs
omorganiseringsprosess.
I dialogen med regionlederne er det flere fellesnevnere i bekymringene de uttrykker:
• Viktigheten av å ta med regionene i prosessen blir poengtert. Foreløpig har ikke
involveringen av regionene vært god. Det har vært preget av ”last minuite”involvering, der regionene har fått informasjon når avgjørelser om veien videre
allerede er tatt. Regionene sitter med mange ubesvarte spørsmål. Hvorfor forhaste oss
med ekstraordinære regionsting? Hvorfor ikke vente til vi har fått gode svar? De
ønsker seg flere åpne møter, dialog og medbestemmelsesrett.
• Konsernregnskap - hvordan skal det fungere i praksis? Dette er vanskelig å få et klart
svar på fra NVBF sentralt. Regiontilskuddene – hvordan er det tenkt at den ordningen
skal fungere? Det er bestemt at regionenes egenkapital pr. 31.12.2018 skal forbli i
regionene. Dette bør NVBF lage en felles lovtekst om, slik at regionene kan være
trygge på at dette vil skje.
• Juridisk avdeling i NIF bør få i oppdrag å sette opp en felles lovtekst for alle de
ekstraordinære regionstingene.
• Informasjon om omorganiseringen bør samles, forenkles og spres ut i organisasjonen –
gjerne i brosjyreform – til alle klubber. Hva vinner NVBF på omorganiseringen? Hva
gjør at vi tror at den nye organisasjonsmodellen er bedre enn den gamle?
Oddbjørn har foreslått et skypemøte for regionlederne og Generalsekretær Kristian
Gjerstadberget der det er anledning til å stille spørsmål.
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Eva orienterte om endringer i administrasjonen.
Ny avdelingsstruktur er lagt frem og NVBF vil deles i 5 avdelinger; Drift, Sport,
Idrettsutvikling, Kompetanse og Arrangement. Noen ansatte vil tilhøre flere avdelinger, mens
andre vil være i kun en avdeling. Denne strukturen vil gradvis tre i kraft i januar 2019.
Eva Øfstaas vil tilhøre Avdeling for Idrettsutvikling, men vil fortsatt ha en rolle ut mot
klubbene i Region Sydvest.
Regionstyret fikk anledning til å stille spørsmål og komme med innspill til prosessen, og
Oddbjørn og Eva vil ta disse med seg videre til FS og administrasjonen.
Sak 6: Status økonomi Sydvest
En økonomisk rapport for regionen er etterspurt hos IRK, men den ble ikke mottatt før møtet.
Den er fortsatt ikke mottatt når protokollen skrives.

Eventuelt:
Styret har den siste tiden erfart at det er små forhold i regionen. Diskusjoner og vedtak som
involverer enkeltklubber og -lag der styremedlemmer er part i saken kan skape uheldige
situasjoner. Det kan være vanskelig for styremedlemmer å både delta i ordskiftet og å se ting
objektivt. Derfor er det viktig at styremedlemmer selv erklærer seg inhabile dersom egen
klubb eller eget lag skal diskuteres.

Oddbjørn Kvammen

Eva Øfstaas

Postadresse: 0840 Oslo – Telefon: 2102 9000 (sentralbord) – Faks: 2202 6200
E-post: post@volleyball.no - Internett: www.volleyball.no

