
 Vedtekter for regionalt styre i NVBF     

   Vedtatt av Forbundsstyret        (Versjon 14.04.2020)     

§ 1. Navn 

NVBF Region.. 

§ 2. Formål 

NVBF Region.. skal arbeide for å fremme volleyballens/sandvolleyballens utvikling innen 

regionen og å fremme samarbeid mellom klubbene. Regionen bistår i saker knyttet til 

volleyball og sandvolleyball og representerer sitt særforbund. Virkeområde er innenfor 

regionens grenser.  

§ 3. Ansvar og mandat 

Det regionale styret skal koordinere og medvirke til at regionens Utvikling og Kompetanse og 

Arrangements og Konkurranseutvalg kan nå definerte mål. Disse utvalgene jobber etter en 

egen instruks og med overordnet mandat gitt av Forbundsstyret (FS). 

Regionalt styre skal ivareta de oppgaver og det mandat som tildeles i egne vedtekter. 
Regionalt styre ivaretar primærdialogen med idrettskretsen i spørsmål som har felles 
interesse for klubbene, eksempelvis spørsmål om anlegg, hallfordeling, rammebetingelser 
som gjelder alle klubber i regionen.   

Innstille arrangører av regionmesterskap. Dette gjøres til NVBFs Avdeling Arrangement og 

Konkurranse innen gitte frister og avdelingens årshjul.  

Sørge for regionlag og tilrettelegge for regionlagssamling(er), dette gjøres i nært samarbeid 

med NVBFs avdeling Administrasjon og Sport og etter avdelingens årshjul. 

På vegne av regionene søke om økonomisk støtte til prosjekter, i henhold til NVBFs strategi 
og planer, fra Idrettskrets, stiftelser, kommune, fylkeskomme og andre foretak.   

Påse at utviklingsmidler brukes og forvaltes i samsvar med de vedtak som fattes av 

NVBF/NIF. 

Regionalt styre er valgkomite for utvalgene og har i oppgave å innstille kandidater til: 

- Utvikling og Kompetanseutvalg 

- Arrangements og Konkurranseutvalg  

 

Innkalle til og gjennomføre valgmøte i forkant av NVBFs ting (hvert andre år), med en 

ambisjon om at dette gjøres i tilknytning til en klubbsamling/seminar for regionens klubber.   

Delta på en årlig regionkonferanse med FS.  



§ 4. Styre 

NVBF Region.. ledes av et styre på fem medlemmer og en vararepresentant, og velges på 

regionens valgmøte. Begge kjønn må være representert i styret; to av fem må være 

kvinner/menn og minimum en ungdomsrepresentant (under 25 år).  

Styret har 4-6 møter pr. år, og fordeler oppgaver og ansvar seg imellom iht. mandat gitt i 
vedtektene. Leder er ansvarlig for at det skrives referat som publiseres på volleyball.no   

§ 5. Valgmøte 

Valgmøtet skal holdes hvert andre år innen utgangen av april måned (Før NVBFs 

forbundsting). Tid og sted for valgmøte skal kunngjøres 1 måned før og innkalling skal 

publiseres på volleyball.no  

 

Klubbene har representasjonsrett på valgmøte etter følgende skala:  

- idrettslag med medlemmer fra 0 – 99 har én representant 

- idrettslag med 100 eller flere medlemmer har to representanter 

For å ha representasjonsrett må et idrettslag ha vært medlem av NVBF i minst 6 måneder og 

oppfylt pålagte forpliktelser.  

Valgmøtet skal behandle følgende dagsorden: 

1. Valg av møteleder og sekretær 

2. Valg av to klubbmedlemmer til å undertegne protokollen 

3. Valg *:  

a) Regionalt styre - 5 medlemmer og 1 varamedlem 

b) Utvikling og Kompetanseutvalg - 3 medlemmer 

c) Arrangements- og Konkurranseutvalg - 3medlemmer 

d) Valgkomite – 3 medlemmer 

e) Velge regionale representanter til NVBFs forbundsting   

4. Forslag på endring av vedtekter for regionalt styre (valgfri sak) 

* Valg av styreleder for 1 år. Gjenvalg kan skje, men ingen kan fungere som styreleder i mer 

enn 5 år sammenhengende. Funksjonstiden som leder og styremedlem regnes hver for seg. 

* Valg av inntil 2 av 4 styremedlemmer for 2 år. Faller valg av styreleder på ett av de 

styremedlemmer som ikke står på valg, velges dessuten i dennes sted et styremedlem for 1 

år. 

Hvis ingen kandidat til et verv får over halvparten av de avgitte stemmer foretas bundet 

omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Den som da får flest stemmer er valgt.  

Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Ved valg av styre bør det så langt som mulig tas 

hensyn til representasjon fra ulike klubber og geografiske hensyn.et. 



Ved avstemning på valgmøte har hvert enkelt medlem én stemme hver.  

 

Valgbarhet, representasjon og habilitet følges av NIFs lov. 

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag og etter innstilling fra regionalt styre.  

§ 6. Representasjon på forbundstinget 

NVBF Region.. har antall representanter til NVBFs forbundsting lik det antall fylker regionen 

omfatter.  

Representantene velges på regionens valgmøte.  

§ 7. Økonomi 

Utgifter til regionalt styre og ansvarsområde ligger under NVBFs økonomi.  

Utgifter til styremøter, deltakelse på møter/konferanser og oppdrag nasjonalt og regionalt, 

innunder styrets ansvarsområde ligger under NVBFs felles økonomi. 

Regionen tildeler midler ut ifra:   

 - antall lisensierte spillere i regionen 

- antall registrerte medlemmer i NIFs medlemsdatabse i hver gren i regionen 

- søknadsbaserte prosjekter* 

*NVBF tildeler midler til rekruttering, klubbutvikling, regionlag og aktivitetsskaping i 

klubbene. NVBF vil tilgodese gode søknader på prosjekter som skaper økt aktivitet for barn 

og unge, klubbutvikling og inkludering, og økt medlemsutvikling. 

Refusjon og godtgjørelse: 

Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige faktiske utgifter som påføres vedkommende i 

forbindelse med utførelsen av vervet.  

Tillitsvalgte kan motta rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Godtgjørelse til regionalt styre skal 

vedtas av FS og fremgå av NVBFs vedtatt budsjett og regnskap. 

§ 8. Vedtektsendringer 

Vedtektsendring kan kun vedtas av FS.  Forslag om vedtektsendring kan framsettes av 

regionalt styre og må settes opp som sak på regionens valgmøte.  

 


