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ÅPNING AV EKSTRAORDNINÆRT FORBUNDSTING JUNI 2020 
 
Åpning ved President Eirik Sørdahl 

 
 

SAKSLISTE 
 
1.  Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2.  Velge dirigent(er). 
3.  Velge protokollfører(e). 
4.  Velge to representanter til å underskrive protokollen. 
5.  Godkjenne innkallingen. 
6.  Godkjenne saklisten. 
7.  Godkjenne forretningsorden. 
8.  Orientering og bakgrunn for ekstraordinært forbundsting. 
9.  Behandle regnskap 2018 og 2019 i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og 

kontrollutvalgets beretning. 
10.  Valg. 

 
 

NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS EKSTRAORDINÆRE 
FORBUNDSTING   

Gjennomført ved bruk av digitalt verktøy, 30. juni 2020 
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SAK 1: GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTENE  
 
Forslag: 
Listen over kontrollerte fullmakter innstilles til godkjenning.   
 
 

SAK 2: VELGE DIRIGENT(ER)  
 
Det velges: 
  1 dirigent 
 

SAK 3: VELGE PROTOKOLLFØRER(E) 
 
Det velges: 
  2 protokollfører(e) 
 

SAK 4: VELGE TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE 
PROTOKOLLEN 

 
Det velges: 
  2 representanter til å undertegne protokollen 
 

SAK 5: GODKJENNE INNKALLINGEN 
 
Forslag: 
Forbundsstyret foreslår at den fremlagte innkallingen godkjennes. 
 
 

SAK 6: GODKJENNE SAKLISTEN 
 
1.  Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2.  Velge dirigent(er). 
3.  Velge protokollfører(e). 
4.  Velge to representanter til å underskrive protokollen. 
5.  Godkjenne innkallingen. 
6.  Godkjenne saklisten. 
7.  Godkjenne forretningsorden. 
8.  Orientering og bakgrunn for ekstraordinært forbundsting. 
9.  Behandle regnskap 2018 og 2019 i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og 

kontrollutvalgets beretning. 
10.  Valg. 

 
Forslag: 
Forbundsstyret foreslår at den fremlagte saklisten godkjennes. 
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SAK 7: GODKJENNE FORRETNINGSORDEN 
 
FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV DIGITALT EKSTRAORDNINÆRT FORBUNDSTING 
(etter NIFs veileder) 
 
1. Gjennomføring av Tinget 
1.1 Tinget ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne 
forretningsorden. 
1.2 Enhver som ønsker ordet på Tinget, må meddele dette i chatten og kan bare tale til Tinget når dirigenten 
har gitt vedkommende ordet.  
1.3 Alle deltakere skal ha mikrofon slått av, og kun slå denne på dersom de er gitt av ordet av dirigenten.   
Chatten skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenten beslutter noe annet:  
For å be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel. 
For å stemme. 
For å informere om at man forlater Tinget.   
- For å melde fra om tekniske problemer.  

 
2. Taletid 
2.1 Tingvalgte organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget. 
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre 
innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme 
sak. 
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et Tingvalgt organ, kan Tinget beslutte å: 
- sette strek for de inntegnede talere 
- sette strek for nye forslag 
- øke antall innlegg 
- endre taletiden 
- gi taletid til personer uten talerett 
2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må meddele skriftlig i chatten at man ber om 
ordet til forretningsorden, og har ett minutt taletid.  
 
3. Behandling av forslag på Tinget 
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under Tinget må meddele skriftlig i chatten at 
man ber om ordet og deretter legge det konkrete forslaget inn i chatten.   
3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at Tinget aksepterer 
dette. 
 
4. Stemmegivning 
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.  Dirigenten skal klart angi hvilken sak 
det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal skrive i chatten for å avgi stemme.  
4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved at det leggs ut 
en lenke til avstemmingen i chatten.   
 
5. Protokoll 
5.1 Det føres protokoll over Tingets forhandlinger. Protokollen føres av de Tinget har valgt til å føre protokoll. 
5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem som er 
forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger med antall 
stemmer for og imot og ev. blanke stemmer. 
5.3 Protokollen skal publiseres på forbundets hjemmeside så snart den er godkjent.  
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Forslag: 
Forbundsstyret foreslår at det fremlagte forslaget til forretningsorden godkjennes. 
 
 
SAK 8: ORIENTERING OG BAKGRUNN FOR EKSTRAORDINÆRT 
FORBUNDSTING. 

 
Forbundsstyrets uttalelse:  
Norges Volleyballforbund kaller med dette inn til Ekstraordinært Forbundsting 30.06.2020, 18.00-21.00. 
 
Bakgrunn 
Norges Volleyballforbunds ordinære Forbundsting, lørdag 13 juni, ble aldri formelt satt. Under behandling av 
saken «Godkjenning av innkalling og agenda» ble det fremlagt et forslag til vedtak; Ikke godkjenne 
innkalling, både på bakgrunn av formalia som ikke var overholdt, samt et behov for tid og det å møtes fysisk. 
I innledningen til saken ble det påpekt at regnskap og revisors beretning hadde blitt offentliggjort for sent, at 
det var sendt et varsel til NIF om det innleder opplevde som graverende forhold, samt ble styret bedt om å 
vurdere sin stilling. Selve forslaget som til slutt ble lagt frem, var at det ønskes at innkallingen ikke 
godkjennes og at tinget utsettes til høsten når vi kan møtes på vanlig måte. Det ble da foretatt en 
avstemming, der forslaget fikk flertall. 
 
Valg og regnskap 
Med det overnevnte som bakteppe ser Forbundsstyret et behov for å få på det rene om det er tillit i 
organisasjonen til oss som styrende organ, og kaller derfor inn til et ekstraordinært ting med valg (vedtatt i 
FS-møte 15. juni). For å jobbe mot et ordinært ting med en strategi for de neste fire årene er det avgjørende 
at organisasjonen har tillit til de som skal gjøre nettopp dette. Kritikken mot sittende Forbundsstyret går på 
kommunikasjon og økonomistyring. Det er derfor også prekært at Forbundsstyret får presentert den jobben 
som har blitt gjort slik at samtlige delegater har fått den nødvendige informasjonen som trengs for å vurdere 
nettopp tillit. Regnskap med drøfting ses også på som nødvendig da det er et behov for å avstemme 
eventualiteter ved regnskap og økonomistyring som ikke er godt nok belyst før regnskap overleveres NIF til 
godkjenning. 
 
Basert på dette ønsker styret at det behandles regnskap og tilhørende beretninger, i tillegg valg, på det 
ekstraordinære tinget. 
 
Avslutningsvis henviser vi til NIF’s uttalelse vedrørende varselet som har blitt fremstilt: 
Vi er kjent med at NIF har mottatt et varsel/henvendelse og at denne ble svart ut av NIF i forkant av tinget hvor 
NIF henviste til at slike saker må tas i egen organisasjon. 
 
Forbundsstyrets forslag:  
Forbundsstyret foreslår at den fremlagte bakgrunnen og informasjonen tas til orientering 
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SAK 9: BEHANDLE REGNSKAP 2018 OG 2019 I REVIDERT STAND, 
STYRETS ØKONOMISKE BERETNING, REVISORS BERETNING OG 
KONTROLLUTVALGETS BERETNING 

 
a) Opplesning av revisjonsberetningene. 
b) Norges Volleyballforbund, 01.01.18 - 31.12.18 
c) Norges Volleyballforbund, 01.01.19 - 31.12.19 

 
 
 

 

SAK 10: VALG  

 

Det skal ihht NVBFs lov § 17 (14) velges: 
 
President 
1. visepresident 
2. visepresident   
5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer 
Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å 
oppnevne representantene 
Lovkomité med leder og 2 medlemmer  
Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 
 
Forbundsstyrets forslag vedrørende pkt. f: 
Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representantene. 
 
 
Forbundsstyrets forslag vedrørende pkt. h (Valgkomité): 
Leder:   Torill Faleide, Førde VBK 
Medlem: Kjell-Erik Kvamsdal, Oslostudentenes Idrettsklubb 
Medlem: Tomm Hansen, Kolbotn IL 
Varamedlem: Marthe Lagesen, BK Tromsø, 
 
 
AVSLUTNING 
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VEDLEGG 1: SAKSDOKUMENTER SAK 9  
 

ÅRSREGNSKAP 2018 
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ØKONOMISK ÅRSBERETNING 2018 
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REVISORS BERETNING 2018 
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KONTROLLKOMITEENS BERETNING 2018 

Helgen 02-03 juni 2018 ble det satt et nytt styre i Kontrollkomiteen (KK) ved Forbundstinget for 
Norges Volleyballforbund (NVBF). Denne beretningen omhandler således arbeid gjort av 2 ulike 
styresammensetninger.  
 
Møtevirksomhet:  
Møtevirksomhet forut for Forbundstinget 2018 foregikk via videolink, da styresammensetningen er 
spredt over store geografiske områder. Opp mot Forbundstinget ble det gjennomført 2 
videooverførte møter samt benyttet mailkorrespondanse. Behov for korrespondanse gjaldt i 
hovedsak KK sin periodeberetning som skulle presenteres på Forbundstinget. Utover dette gikk 
diskusjonen ut på behovet for åpenhet, informasjonsflyt og kommunikasjon fra NVBF sin side. 
Viser til tidligere beretning for detaljene i dette.  
 
Etter at nytt styre i KK var satt, var det noe kommunikasjon høsten 2018 pr mail. Det ble ikke 
gjennomført møter via videolink. Leder hadde et møte med Generalsekretær (GS) 31.10.18. Tema 
her var kommunikasjon og informasjonsflyt. Leder ble forespeilet at KK ville få oversendt 
dokumentasjon angående regnskap og revisjon i februar/mars 2019. Det var også ønskelig fra KK at 
KK sitt mandat ble vurdert i Forbundsstyret, da dette ble oppfattet til å ha rom for tolkning.  
 
Kontrollkomiteens oppgaver;  

 NVBF’s midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser 

 NVBF’s midler går til de aktivitetene som Tinget har fattet vedtak om 
(Strategi/handlingsplan) 

 NVBF’s økonomiske disposisjoner er i samsvar med NVBF’s lov 

 NVBF har økonomisk kontroll internt 

 årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av NVBF’s drift 

 
Det ble påpekt at Åpenhetsrapporten/Bernander-rapporten, som kom etter åpenhetsdebatten  
rundt NIF, hadde noen klare anbefalinger rundt KK. Blant annet at "kontrollkomiteens mandat 
presiseres til å innebære tydeligere krav om kontroll av ressursbruk og oppfølging av vedtak".  Med 
andre ord; et mye videre mandat enn det som ofte er tolket pr. d.d. GS sa i møtet at han ville bringe 
dette inn for Forbundstinget til vurdering.  
 
Informasjon og oversendelse av dokumenter til KK 
Våren 2019 gikk uten at det ble sendt over dokumenter som lovet. Her burde leder av KK har 
purret, men det ble sagt at all nødvendig dokumentasjon skulle sendes over når dette var klart. 
09.08.19 fikk leder en mail og redegjørelse for årsaken til sent oversendte dokumenter, og dette er 
årsaken til at beretningen ikke er klargjort tidligere. De siste etterspurte dokumentene ble oversendt 
nå i starten av oktober 2019.  
 
KK har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig 
å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger fra administrasjon og revisor som komiteen har bedt om. 
KK har gjennomgått årsberetning og det styrebehandlede årsregnskapet for 2018. Kontrollkomiteen 
har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2018 og ulike brev tilknyttet dette. 
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Fra revisor 

Pr 31.12.18 hadde NVBF et årsresultat med overskudd på 102 697,-. Det ble budsjettert med 
overskudd på 1 300 000,-. Viser til note 14, Årsregnskap for volleyball 2018;  
 

Styret etterspurte begrunnelse for manglende overskudd, begrunnelse ble gitt muntlig til leder av 
GS 09.10.19. Det ble vist til avvik i ulike poster, herunder nevnes noen; NVBF startet i 2018 med 
en omlegging av organisasjonen. Dette førte til overføring av midler mellom ulike organisatoriske 
ledd og endte opp med underskudd på. Det hadde også vært et overforbruk investert i 
organisasjonen på nesten under posten samspill. Med suksess i sandvolleyball utløste dette 
bonusavtaler som det ikke var budsjettert for, i tillegg traff man ikke på forventede 
sponsorinntekter. Det ble også vist til uklare skiller mellom NVBF og NVE som har ført til 
dobbeltføring. Viser til komplett kontoregnskap 2018 for detaljene. GS forsikret om at det var tatt 
grep, og tross de negative tallene i 2018, ville 2019 se annerledes ut.  
 
Fullstendighetserklæringen fra revisor for 2018 ble signert 21.06.19. Av brev fra 24.06.19, påpeker 
revisor blant annet mangler til krav om ajourført regnskap samt et uklart skille mellom NVBF og 
datterselskapet Norway Volleyball Event AS (NVE). Utbetalinger utenfor remitteringsrutiner har 
ført til at ufullstendig og misvisende regnskapsbilde for styret. Det ble ytret bekymring til avsatt 
ressurs for å holde regnskapet ajour for å gjenvinne styringskontroll. Fra revisor konkluderes det 
med at; "ledelsen ikke har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av forbundets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge". I brev fra 26.06.19 viser revisor til at NVBF pr 31.12.18 har et underskudd på 6 793 101,- 
og viser til styrets handlingsplikt.  
 
Styrets beretning 
I styrets beretning fra 2017-2018, ble det påpekt av KK at et klart skille mellom NVBF og NVE var 
nødvendig. Kontroll og ryddighet angående rutiner og prosedyre knyttet til økonomisk styring har 
alltid blitt påpekt som en nødvendighet, særlig grunnet den økonomiske situasjonen NVBF har vært 
i de siste årene. KK gjentar derfor i denne beretningen bekymringen rundt økonomisk situasjon og 
manglende styring/ressursbruk for å få kontroll over dette. GS har forsikret KK om at det nå er tatt 
nødvendige grep, men styret ønsker dog uttrykkelig å påpeke sin bekymring, siden en slik situasjon 
kunne oppstå til tross for at dette var noe NVBF forsikret at de skulle holde nøye oppsikt over. 
Spørsmålet er hvor mange ganger man skal tillate manglende økonomisk kontroll.  
 
Til tross for den situasjon som har oppstått, velger KK fortsatt å ha tillitt til NVBF sitt styre, dog 
under forutsetning at det gis lovnad om tidligere varsling ved sviktende rutiner og manglende 
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økonomisk kontroll. Vi ønsker tilsendt en redegjørelse på hvordan styret tenker dette gjennomført, 
da lovnad om "videreføring av rutiner for økonomistyring" ikke anses dekkende nok til å gi tillitt til 
at dette følges opp tilstrekkelig.  
 
KK ønsker også å minne styret på lovnad vedrørende informasjonsflyt og kommunikasjon. KK 
vurderer det slik at det er ønskelig å være tettere på styret enn det som tidligere er praktisert. Det er 
gjort en avtale med GS om at alle dokument fra styremøter, og eventuelle andre 
møter/dokumentasjon av betydning for den økonomiske situasjonen, skal sendes leder KK 
uoppfordret. Det anses også å være behov for at GS og leder KK møtes to ganger i året, i tillegg til 
løpende kontakt pr telefon og epost. Disse tiltakene ansees av KK som nødvendig fram til NVBF 
sin situasjon er slik at man igjen kan føle seg trygg på at økonomi og drift er under kontroll.  
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ÅRSREGNSKAP 2019 
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ØKONOMISK ÅRSBERETNING 2019 
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REVISORS BERETNING 2019 
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KONTROLLKOMITEENS BERETNING 2019 
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SAK 10: VALG  
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VEDLEGG 2: VEDLEGG NR. 2 TIL KONTROLLKOMITEENS BERETNING 
2019 
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