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Skypemøte
Deltakere:
Regionstyret:

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

Saksliste:
Drøftingssaker:
Sak 7: Utvalgsstruktur i NVBF
På de regionale tingene denne våren vil omstruktureringen som pågår i NVBF bli satt
ordentlig i gang. NVBF går da over til en avdelings- og utvalgsstruktur. Det innebærer at det
skal velges frivillige ressurspersoner inn i tre ulike regionale utvalg, og hvert utvalg vil ledes
av en avdeling i NVBF som består av ansatte. Valgkomite og regionstyre skal i samarbeid
prøve å finne egnede kandidater til de ulike utvalgene. Regionstyret startet prosessen, både
ved å ta en runde på hvem i det sittende styret som kan tenke seg å bli med videre og ved å
drøfte andre gode kandidater. Det er utarbeidet en veileder for valgkomiteen, en «instruks» for
hvert utvalg, samt vedtekter for regionale styrer. Disse dokumentene skal være til hjelp for
regionstyre og valgkomite frem mot region Sydvest sitt ting 8. mai.
Oddbjørn kontakter valgkomiteen og informerer dem om de nye instruksene for tillitsvalgte
som skal velges på tinget. Valgkomiteen vil også inviteres til regionens neste styremøte.
Sak 8: Samarbeidsutvalg for barne- og ungdomsvolleyball
Randaberg IL har sendt inn et forslag om å opprette et samarbeidsutvalg for aldersbestemt
volleyball i regionen. RIL ønsker at representanter fra interesserte klubber møtes jevnlig, og
gjerne rundt tre ganger pr. sesong, for å drøfte ulike problemstillinger og behov. Dette for å
legge enda bedre til rette for godt samarbeid på tvers av klubbene og positive
volleyballopplevelser for barn og unge.
Regionstyret synes dette er et godt initiativ og vil prøve å se det i sammenheng med D-sak 7.
Et slikt utvalg kan være en del av Konkurranse og Arrangement-utvalget som skal etableres på
tinget. Styret var likevel opptatt av at initiativet fra Randaberg ikke måtte lede til at
forslagsstillerne fikk mange nye ansvarsområder, i tillegg til barne- og ungdomsvolleyball.
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Sak 9: Påmeldingsfrister i turneringer
Farsund IL har sendt inn forslag om at påmeldingsfristen til alle regionale turneringer må være
minimum 10 dager før første turneringsdag. Kampoppsett må være klart 7 dager før start.
Dette for å kunne publisere forhåndsomtale i media og planlegge dugnadsarbeidet i klubben.
Styret er enige i at dette vil skape større forutsigbarhet for arrangørklubb og deltakere. De er
positive til å prøve dette på regionale arrangementer fra neste volleyballsesong.
Beslutningssaker:
Sak 9: Søknad fra Farsund IL
Farsund IL har sendt inn søknad om å få dekket deler av halleieutgiftene de har i forbindelse
med arrangement av rankingturnering for 1.divisjon helgen 6.-7. april. Inntektene ved å
arrangere vil bli betraktelig lavere enn de ble forespeilet da de takket ja til arrangementet
våren 2018. Dette pga. kun 20 deltakerlag, og ikke 32 som det var i 1.div-rankinger i
fjorårssesongen. En regelendring foretatt i juni 2018 gjør det mindre attraktivt å stille som
wildcard-lag i 1.div-rankinger. Dermed ønsker ikke lokale 2.div-lag å delta. Dyr halleie og
ellers like store utgifter for arrangørklubben som ved en større turnering, gjør at Farsund IL vil
slite med å komme i pluss i det hele tatt.
Forslag til vedtak: Regionen støtter klubben med å dekke halleien på 15.200 kr.
Enstemmig vedtatt.
Una Trkulja og Ole-Johnny Andreassen meldte seg inhabile i denne saken.
I etterkant av B-sak 9 diskuterte styret hvordan NVBF i fremtiden kan sikre at slike
regelendringer ikke foretas før alle konsekvenser for de ulike parter er grundig utredet. Styret
ønsker å gi en tilbakemelding til Forbundsstyret (FS), Norsk Toppvolleyball (NTV) og David
Cox, slik at de får innblikk i ringvirkningene denne regelendringen har skapt. Knut Olav
kontakter 2.div-lag i regionen for å få en uttalelse fra dem som legges ved. Styret vil foreslå
for FS å se på denne regelen på ny, og gjerne endre den tilbake, før neste sesong.
Eventuelt:
14. februar var Knut Olav Hettervik i møte med Åsmund Kleivenes i Idrett Uten Alkohol
(IUA). IUA har søkt om midler fra Helsedirektoratet til å starte opp et lavterskelaktivitetstilbud på fredagskvelder der de ønsker Teenvolley som hovedaktivitet. De vil da
involvere lokale volleyballklubber i arrangementene. Det vil gi gode dugnadsinntekter, og
kanskje nye medlemmer, til klubbene som arrangerer kveldene. Knut Olav ønsker at flere
klubber i området kan veksle på å arrangere slike kvelder, og han vil informere om videre
fremdrift.
Neste styremøte blir et fysisk møte, onsdag 10. april kl. 19.00, i Stavanger.

Oddbjørn Kvammen

Eva Øfstaas
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