Veileder til valgkomiteen i arbeidet med å
finne kandidater til regionalt utvalg i NVBF
Dette dokumentet er ment for de regionale valgkomiteer som i tiden frem til regionale
ting/valgmøter skal finne de rette kandidater som skal være med på å løfte NVBF videre.

Veileder til valgkomiteen
Veiledning til valgkomiteen
Det er utarbeidet «Instruks» for hvert utvalg, samt vedtekter for Regionalt styre med
beskrivelse av ansvarsoppgaver for å gi utvalgsmedlemmene en oversikt over hva de vil få
være med på, hvilke oppgaver de har og hvor mye tid man må beregne å benytte på vervet.
Videre er det ønskelig at valgkomiteen i sitt arbeid leter etter kandidater som vil gi utvalgene
sammensetningen som er beskrevet under. Veilederen består av en generell del som gjelder
for alle utvalgene og en mer spesifikk del for hvert enkelt utvalg. Dokumentet er til internt
bruk i komiteen.

Generelt for alle utvalgene:
• Personene i utvalget må være medlem i en klubb tilknyttet NVBF.
• Utvalgsmedlemmene må ville og kunne være i kontakt med de
ulike klubbmiljøene/ressurspersoner på forskjellige arenaer eks. på turneringer,
møteplasser, via telefon ol. Utvalgsmedlemmene må kunne bidra med informasjon og
kunnskap om status i klubbene. Hvor trykker skoen, hva er behovet, hvilke ønsker har
klubbene osv.
• Deltagerne i utvalget må være motivert og engasjert (ha tid og lyst) til å påta seg et
verv.
• Det er anbefalt at utvalgsmedlemmene kommer fra forskjellige medlemsklubber
• Det er en forutsetning at utvalget består av begge kjønn.
• Det er anbefalt at utvalget samlet vil ivareta tilbudet både for paravolleyball,
sandvolleyball og volleyball
• Hvert enkelt utvalg skal bestå av tre personer
• Det er sterkt ønskelig at lederen for utvalget vil også være medlem i regionstyret.
• I 2019 velges to av utvalgsmedlemmene for to år, mens et utvalgsmedlem velges for
ett år. Fra 2020 vil alle utvalgsmedlemmer som er på valg velges for to år.

Arrangement- og konkurranseutvalget:
• Det er anbefalt at utvalget settes sammen av personer med ulik bakgrunn. Utvalgets
medlemmer kan/bør ha litt ulike ansvarsoppgaver, f. eks:
o serier, aldersbestemt og senior,
o arrangement, volleyball/paravolleyball

o sandvolleyball, arrangement og utvikling
o anlegg

Idrettsutviklingsutvalget:
• Det er anbefalt at utvalget settes sammen av personer med ulik bakgrunn. Det er
ønskelig at utvalget samlet har kunnskap om NVBFs strategiområder for å rekruttere
flere spillere og ressurspersoner til våre medlemsklubber. Konsepter for nybegynner
som NVBF i dag tilbyr er:
o Minivolley/minisandvolley (tilbud for barn)
o Teenvolley (tilbud for ungdom)
o Paravolley (tilbud for personer med nedsatt funksjonsevne)
o Optimistvolley (tilbud for nybegynner +60 år)

Verdi- og kompetanseutvalget:
• Det er anbefalt at utvalget settes sammen av personer med ulik bakgrunn. Det er
ønskelig at utvalget samlet kan dekke de tre hovedutdanningene NVBF i dag tilbyr
som er trener, dommer og leder/organisatorisk utvikling av klubb. Det er en fordel at
utvalgsmedlemmene er opptatt av et helhetlig kompetanseløft i NVBF.

