
Innstilling fra NVBFs valgkomité 2020 
 
NVBFs valgkomité legger fram følgende innstilling til nytt Forbundsstyre, Kontrollkomité og 
Lovkomité for tingperioden 2020-2022. 
 

Forbundsstyret 2020-2022 
 
President Eirik Sørdahl 

Øksil 
Eirik er sittende President i NVBF, og innstilles til 
gjenvalg. Eirik har vært leder av Forbundsstyret 
siden 2016, og har ledet arbeidet med å styrke 
forbundets sportslige satsing samtidig som det er 
tatt en rekke grep både av organisatorisk og 
økonomisk karakter. Eirik har vært aktiv i volleyball 
siden han startet som 14-åring, både som spiller, 
trener og med styrearbeid. Han er selvstendig 
næringsdrivende med bred erfaring som styreleder 
i næringslivet innenfor ulike bransjer og i 
organisasjonslivet. 

1. 
Visepresident 

Yngvild Schei 
OSI 

Yngvild har to perioder bak seg i Forbundsstyret. 
Hun har i tillegg over 17 års erfaring fra frivillige 
verv i idretten og som aktiv spiller. Yngvild er 
utdannet journalist og jobber nå som internasjonal 
rådgiver og kommunikasjonssjef i Norges 
Studentidrettsforbund. 

2. 
Visepresident 

Ole Lundeby 
Oslo Volley 
 

Ole er 2. visepresident i Forbundsstyret i 
inneværende periode og har bidratt svært aktivt i 
styrearbeidet bl.a. med økonomisaker. Han har 
lang erfaring som juniortrener og med 
økonomi/regnskap i Oslo Volley. I det daglige er 
han økonomisjef i Mesta Elektro. 

Styremedlem Camilla H. 
Skjelstad 
Steinkjer 
 
 

Camilla H. Skjelstad er, og har vært, en del av 
DRK, dommer- og regelkomiteen i Norges 
Volleyballforbund, siden 2014. Hun har vært 
volleyballdommer siden 2000 og 
sandvolleyballdommer siden 2007. Hun fungerer 
som dommerdelegert på norgesmesterskap og har 
erfaring fra internasjonale arrangement. Camilla er 
også utdannet Technical Supervisor for CEV.Til 
daglig er hun rektor på en barne- og ungdomsskole 
og har også bakgrunn fra studentpolitikk, 
kommune- og fylkespolitikk hvor hun har innehatt 
flere tillits- og lederverv. 

Styremedlem Geir Eithun 
TIF Viking 

Geir har en lang spillerkarriere internasjonalt, både 
som landslagsspiller og profesjonell spiller i 
volleyball og som sandvolleyballspiller i World Tour. 
Han har også vært daglig leder i Førde VBK, og 
utviklingskonsulent i NVBF Sogn og Fjordane. Han 
jobber nå med salg og forretningsutvikling av 
Mercatus hos Scale AQ hvor han er Sales 
Manager. 



Styremedlem Oddbjørn 
Kvammen 
KFUM - 
Stavanger 

Oddbjørn har vært styremedlem i forbundsstyret i 
inneværende periode. Han er også styreleder i 
Region Sydvest, og det vervet strekker seg tilbake 
til tiden før sammenslåing mellom Rogaland og 
Agder. Han har god erfaring fra styrearbeid, og har 
flere nøkkelsaker han brenner for: paravolley, 
rekruttering, anlegg, effektivisering og Toppvolley 
Norge. Til daglig jobber Oddbjørn som rådgiver hos 
Halliburton innenfor boring og brønn 

Styremedlem Marte Lund Saga Marte er kandidat til sin første periode i FS, hun har 
styreerfaring, vært trener, spilt alt fra 3.divisjon til 
elite og har vært arrangementssjef for Volley Uka to 
ganger. Hun har en master i statsvitenskap og 
jobber i dag på statsministerens kontor. Hun er fra 
Åmli og har et bredt nettverk i volleyballen - samt 
unik erfaring og kompetanse innenfor politikk.   

Styremedlem Mette Kristin 
Alstad Østvik 
BK Tromsø 

Mette Kristin har sittet i forbundsstyre i 2 perioder. 
Hun bidrar aktivt som trener og lagleder for barn og 
ungdom i BK Tromsø. Har siden tidlig på 90-tallet 
vært engasjert på ulike arenaer både på klubb, 
region og forbundsnivå i norsk volleyball.  Til daglig 
jobber hun som lærer ved Slettaelva Skole .  

1. vara Bente Siljander 
TIF Viking 

Bente har vært aktiv i styret i Viking (tidligere 
Nyborg) i en årrekke og sittet i forbundsstyret i fem 
perioder, én periode som varamedlem og fire som 
styremedlem, og vil dermed bidra med viktig 
kontinuitet i det videre arbeidet i forbundsstyret. 
Bente er økonomiarbeider i VMB Bygg AS 

2. vara Jørre Kjemperud 
Vikersund IF 

Jørre deltok som sandvolleyballspiller i 3 OL, og tok 
VM-bronse i 2001 og EM-gull i 1997. Han har også 
spilt på det norske landslaget i volleyball. Jørre er 
nå trener og ildsjel i rekrutteringsarbeidet i 
Vikersund IF. Jørre er eier og tidligere leder av 
Kragerø resort. Driver i dag egne selskaper med 
bla. boligutvikling. 

3. vara Liv Ingrid Ruset 
Blindheim 

Liv Ingrid er styremedlem i Blindheim Idrettslag og 
var turneringsleder for NM U17 i 2019. 
Hun er utdanna fysioterapeut og har litt erfaring 
som spiller og trener, men mest som del av 
støtteapparatet i Blindheim IL i mange år og mor til 
tre aktive volleyballjenter. Hennes kapasiteter er i 
ledelse, teambygging, kommunikasjon og 
relasjonsbygging både nasjonalt og internasjonalt. I 
det daglige er hun avdelingsleder i Cordel Norge 
AS. 

 

Kontrollkomitéen 2020-2022 
 
Leder Kåre Helvik Morken 

Tif Viking 
Kåre har vært opplegger for Viking/Nyborg hele sin 
volleyball-karriere. Morken har 51 A-landskamper i 
volleyball, de fleste som lagkaptein. Han er 
utdannet samfunnsøkonom og jobber i dag som 
Leder i Verdipapirforetaket i SpareBank 1 SMN. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Nyborg_Volleyballklubb


Medlem Geir Åge Michelsen 
Holstad IL 
 

Geir Åge har lang erfaring som trener og 
styrearbeid i klubb, krets og region. Han er jurist og 
jobber som seniorrådgiver ved forsknings-staben i 
Nibio. 

Medlem Eline Bye Husby 
Førde VBK 

Eline kommer opprinnelig fra Stod hvor hun spilte 
både junior og i eliteserien.  Etter dette har Eline 
vært aktiv på landslag, Randaberg IL, erfaring fra 
Dansk toppvolleyball og de siste sesonger i Førde 
VBK. Eline avslutter i vår utdanning som 
byggingeniør. 

1. Vara Hugo Rørli 
Koll 

Hugo kommer fra en fortid i BSI som styreleder og 
jobber aktivt med volleyball utenfor banen. I dag 
jobber han i Ework i Oslo, og spiller for Koll sitt 
2.lag. 

2. Vara Janken Sæbø 
Randaberg 

Janken er som mange andre volleyballmor og 
bidrar inn mot juniorlag på Randaberg. Hun har 
bakgrunn som barnehagelærer og har jobbet over 
20 år som daglig leder i barnehage. 

 

Lovkomitéen 2020-2022 
 
Leder Gunnar Syrrist 

Hønefoss VBK 
Gunnar er leder i Lovkomitéen i inneværende 
periode og innstilles til gjenvalg. 

Medlem Bente Østrem  
Brøstadbotn IL 

Bente er medlem i Lovkomitéen i inneværende 
periode og innstilles til gjenvalg. 

Medlem Jonas Nerdal 
Mosjøen VBK 

Jonas er medlem i Lovkomitéen i inneværende 
periode og innstilles til gjenvalg. 

 


