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SAKSLISTE
Åpning
1) Godkjenne de fremmøtte representantene.
2) Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3)Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4) Behandle beretning fra regionstyret og kontrollkomiteen
5)Behandle regnskap for regionen i revidert stand.
6) Behandle innkomne forslag og saker, herunder
• Forslag til regelendring — Overbygningsavtaler
• Utvalgsstruktur i NVBF region Sydvest
7)Fastsette kontingent.
8)Behandle budsjett for regionen.
9) Foreta følgende valg:
a)Leder og nestleder.
b)5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c)Kontrollkomite med 2 medlemmer
d) Representanter til ting i overordnede organisasjoner/eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene.
e)Valgkomite medleder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste regionsting.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges
varamedlemmer, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Leder velges for 1 år. Nestleder og styremedlem velges for 2 år, slik at halvparten er på valg hvert år.
A vslutning

N VBF Region Sydvest
Oddbjørn Kvammen
Regionleder
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Til stede
Fra regionstyret:
Oddbjørn Kvammen
U na Trkulja
Knut Olav Hettervik
Astrid M. Sletten
Ole Johnny Andreassen
Fra klubbene:
Dag Roalkvam, Farsund IL
Arild Løvendahl, Farsund IL
Tor Inge Askeland, Kristiansand Sandvolleyballklubb
Fra NVBF:
Generalsekretær Kristian Gjerstadberget - som presenterte NVBFs moderniseringsprosess
for tinget.
Regionkonsulent Eva Øfstaas
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Forslag til forretningsorden NVBF Region Sydvests Regionsting 26. april 2018

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for
innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min.
tredje gang.
4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med organisasjonens
(klubb) og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt,
eller saken er tatt opp til votering.
7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer.
Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene,forslag og vedtak med antall
stemmer for og imot.
9. Protokollen underskrives av tingets dertil valgte representanter.

Regionstyretforeslår at detfremlagteforslaget tilforretningsorden godkjennes.

Regionsting NVBF Region Sydvest 2018

Åpning av tinget "/ leder Oddbjørn Kvammen

Behandling av sakene
Sak 1— Godkjenne de fremmøtte representantene
a) Forslag til vedtak:
Listen over kontrollerte fullmakter innstilles til godkjenning.
Vedtak: Listen over kontrollerte fullmakter innstilles til godkjenning.
b) Forslag til vedtak:
Generalsekretær i NVBF, Kristian Gjerstadberget, og regionansatt Eva Øfstaas får talerett under
tinget.
Vedtak: Generalsekretær i NVBF, Kristian Gjerstadberget, og regionansatt Eva Øfstaas får talerett
u nder tinget.

Sak 2 - Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Innkalling - publisert på volleyball.no og sendt på e-post til klubbledere i Region Sydvest
Saksliste — er satt i samsvar med §16 i Lov for NVBF Region Sydvest.
Forretningsorden - foreslått av regionstyret fremmes som et eget dokument (publisert på forhånd).
Forslag til vedtak:
Innkallingen, saksliste og forretningsordenen godkjennes.
Vedtak: Innkallingen, saksliste og forretningsordenen godkjennes.

Sak 3 - Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å skrive under protokollen
Forslag dirigent: Knut Olav Hettervik
Forslag referent: Eva Øfstaas
Forslag til 2 representanter til å skrive under protokollen:
1. Astrid Sletten
2. Tor Inge Askeland
Forslag til vedtak:
Alle foreslåtte personer velges.
Vedtak: Alle foreslåtte personer velges
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Sak 4 - Behandle beretning fra regionstyret og komiteer/utvalg
a) NVBF Region Sydvests beretning for 2018 legges frem (vedlegg 1).
-

Regionstyrets beretning for tingperioden 1.januar-26.april 2018
Sportslig beretning/resultater for tingperioden 1.januar-26.april 2018

Forslag til vedtak:
NVBF Region Sydvests beretning for tingperioden 1.januar-26.april 2018 godkjennes.
Vedtak: NVBF Region Sydvests beretning for tingperioden 1.januar-26.april 2018 godkjennes.
b) Komiteer
Det vises til eget dokument som legges frem på tinget.
- Kontrollkomiteens beretning (vedlegg 2).
Forslag til vedtak:
Kontrollkomiteens beretning godkjennes.
Vedtak: Kontrollkomiteens beretning godkjennes.

Sak 5 - Behandle regnskap for regionen i revidert stand
NVBF Region Rogaland og NVBF Region Agders regnskap for 2017 legges frem (vedlegg 3 og 4).
a)
b)
c)
d)

Revisjonsberetning Rogaland 2017(vedlegg 3a)
NVBF Region Rogalands regnskap 2017(Vedlegg 3b)
Revisjonsberetning Agder 2017(Vedlegg 4a)
NVBF Region Agders regnskap 2017(Vedlegg 4b)

Forslag til vedtak:
Revisjonsberetningen til Rogaland for 2017 godkjennes.
NVBF Region Rogalands regnskap 2017 godkjennes.
Revisjonsberetningen til Agder for 2017 godkjennes.
NVBF Region Agders regnskap 2017 godkjennes.
Vedtak:
Revisjonsberetningen til Rogaland for 2017 godkjennes.
NVBF Region Rogalands regnskap 2017 godkjennes.
Revisjonsberetningen til Agder for 2017 godkjennes.
N VBF Region Agders regnskap 2017 godkjennes.

Sak 6 - Behandle innkomne forslag og saker
Sak 6.1- Innkomne forslag
I ngen innkomne forslag fra klubbene.
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Sak 6.2 — Saker fra regionstyret
Sak 6.2.1— Forslag til regelendring — Overbygningsavtaler
Styret i Region Sydvest ønsker innspill fra tingdelegatene på regelverket som gjelder
overbygningsavtaler mellom klubber. Bakgrunnen for at dette tas opp på tinget er at styret har
registrert at gjeldende regelverk, i ytterste konsekvens, kan ha uheldige virkninger for eliteklubber.
Regionstyret ønsker derfor å få belyst saken fra flere sider, og slik danne seg et bedre grunnlag.
Styret har en intensjon om senere å fatte en beslutning om forslag til regelendring som skal
oversendes NVBF for vurdering.
Forslag til vedtak: Tinget overfører saken til styret for beslutning.
Oddbjørn Kvammen innledet i saken.
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Inge Askeland
U na Trkulja
Dag Roalkvam
Oddbjørn Kvammen
Knut Olav Hettervik
Kristian Gjerstadberget
Astrid M. Sletten
Et utvalg skal se videre på saken og sende inn et forslag til NN før årsmøtet deres på Fornebu 2. juni.
Vedtak: Tinget overfører saken til styret for beslutning.

Sak 6.2.2 — Utvalgsstruktur i NVBF region Sydvest
Styret i Region Sydvest informerte tinget om status pr. i dag, og åpnet for en diskusjon av veien
videre, i forhold til organisering av tillitsvalgte i arbeidsutvalg. Etter sammenslåingen 1. januar 2018
har regionstyret begynt å opprette utvalg som hvert er tenkt skal bestå av 2-4 medlemmer.
Foreløpig har region Sydvest etablert fire utvalg:
•

Dommerutvalg

•

Utvalg for Konkurranse, arrangement og terminplan

•

Utvalg for Rekruttering og Utdanning

•

Utvalg for Økonomi

Medlemmer av utvalgene er tenkt å være en kombinasjon av styremedlemmer og ressurspersoner i
regionens klubber. Intensjonen på sikt er at hver enkelt tillitsvalgt kan arbeide mest med visse fagfelt,
og gjerne innen områder de brenner for. Dette anses å være i tråd med Forbundsstyrets (FS) tanker
om fremtidens NVBF og den moderniseringen av organisasjonen som FS fremmer som sak på
Forbundstinget i juni. Styret i NVBF Region Sydvest ønsker å utvikle utvalgsstrukturen som
arbeidsform regionalt også dersom dette ikke besluttes av Forbundstinget.
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Styret vil derfor involvere tinget i en diskusjon rundt utvalgenes arbeidsmetoder, mandat og
bemanning/rekruttering. Bør eksempelvis utvalgsmøter kunne erstatte regionstyremøter, og bør
utvalgene kunne fatte beslutninger på vegne av regionstyret?
Regionkonsulenten innledet i saken.
Følgende hadde ordet i saken:
Knut Olav Rettervik
Oddbjørn Kvammen
Una Trkulja
Tor Inge Askeland
Ole Johnny Andreassen
Forslag til vedtak:
Tinget gir regionstyret mandat til å arbeide videre med utvalgsstrukturen, slik at regionens
arbeidsoppgaver kan løses mer effektivt i fremtiden.
Vedtak:
Tinget gir regionstyret mandat til å arbeide videre med utvalgsstrukturen, slik at regionens
arbeidsoppgaver kan løses mer effektivt i fremtiden.
Sak 7 Fastsette kontingent
Regionskontingenten ble satt opp til 3000 kr på det konstituerende regionstinget i desember 2017.
Regionstyret foreslår å beholde denne satsen i den kommende tingperioden.
Forslag til vedtak:
Regionskontingenten for medlemsklubbene i tingperioden 2018/19 settes til 3000 kr.
Vedtak:
Regionskontingenten for medlemsklubbene i tingperioden 2018/19 settes til 3000 kr.
Saka Behandle budsjettfor regionen
Regionstyret legger frem forslag til budsjett for 2018 for NVBF Region Sydvest. Det vises til eget
dokument(vedlegg 5, publisert på forhånd):
-

Budsjettforslag Region Sydvest 2018

Forslag til vedtak:
NVBF Region Sydvests budsjett for 2018 godkjennes.
Følgende tingdelegater hadde ordet i behandlingen av saken:
Tor Inge Askeland
Ole Johnny Andreassen
Astrid Sletten
Oddbjørn Kvammen
Kristian Gjerstadberget
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Forslag: Utgiftsposten Reisekostnader styret/utvalg økes fra 8.000 kr til 16.000 kr.
Vedtak: NVBF Region Sydvests budsjett for 2018 godkjennes med følgende endring;
Utgiftsposten Reisekostnader styret/utvalg økes fra 8.000 kr til 16.000 kr.
Sak 9 - Valg av nytt styre
Det skal i henhold til Lov for Region Sydvest §16 velges:
a)
b)
c)
d)

Leder og nestleder.
5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
Kontrollkomite med 2 medlemmer
Representanter til ting i overordnede organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene.
e) Valgkomite med 1 leder og 2 medlemmer for neste regionsting.

Valgkomiteens forslag legges frem på regionstinget(Vedlegg 6).
Regionstyret legger frem sitt forslag til ny valgkomite.
Valget gav følgende resultat:
a) Styreledere
Leder: Oddbjørn Kvammen
Nestleder: Jens Olav Rydningen
b) Styremedlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.

Una Trkulja
Astrid Sletten
Siv Janne Aarrestad
Ole Johnny Andreassen
Knut Olav Hettervik

Varamedlemmer:
1. Hilde Skipevåg
2. Frode Dyrdal
c) Kontrollkomite
Medlem: Kjerstin Ropeid
Medlem: Frode Dyrdal
d) Valgkomiteen
Leder: Jon Rønning
Medlem: Kristine Rørtveit
Medlem: Jostein Olimstad

Regionsting NVBF Region Sydvest 2018

Avslutning

Sted / Dato:
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Signatur sekretær:
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Signatur representant/protokollunderskriver:

Signatur representant/protokollunderskriver:
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