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Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Mette Kristin Alstad Østvik,

Bente Siljander, Jørre Kjemperud, Marte Guro Arnesen, Oddbjørn
Kvammen, David Cox

Forfall:
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Ref. innkalling og saksdokumenter til e-post-møte sendt fra GS 7. juni 2018.
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styremøtet.

SAKSLISTE:

Godkjenning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Beslutningssaker
Sak 1 1. divisjon 2018-2019

God ki enn ing
n n kai! ing:

Godkjent.

Godkjenning av agenda:
Godkjent.
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Beslutningssaker

Sak 1 1. divisjon 2018-2019

Vedtak:

1. Forbundsstyret (FS) stØtter innspillet fra Norsk Toppvolleyballs årsmøte om å endre 1.

divisjon 2018-2019 til å spille trippel serie og to rankingturneringer.

2. GS gis i mandat å endre poengtabellen for rankingturneringer og 1. divisjon slik at den

totale poenggivningen for 1. divisjon oppfattes som logisk og rettferdig.

3. Beslutning vedrørende opprykk/nedrykk for eliteserien og 1. divisjon 2018-2019

behandles på styremøte 25. juni 2018.

4. Forbundsstyret imØteser nye reglement og nye administrative reguleringer fremlagt til

møtet 25. juni.

Enstemmig vedtatt
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NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020
Forbundsstyrets møte nr. 2/2018

25. juni 2018 Oslo, Ullevål

Ti sted e:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahf, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Mette Kristin Alstad Østvik,

Bente Siljander, Jørre Kjemperud, Oddbjørn Kvammen, Bendik Huus, David

Ccx
Forfall: Marte Guro Arnesen, Geir Eithun, Rebekka Aase Bahr

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saker som lå til behandling i dette
styremøtet.

SAKSLISTE:

God kj enn ing
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

GS Orienterer

Beslutningssaker
Sak 2 Konstituering - presentasjonsrunde i styret

Sak 3 Revisjon reglement
Sak 4 Økonomisk status — rapport 1. kvartal

Sak 5 Styrets møtegodtgjørelse
Sak 6 Oppnevning av Sanksjonsutvalg i tingperioden

Sak 7 Møteplan — nasjonal og internasjonal representasjon

Drøftingssaker
Sak i Styrets arbeid i tingperioden — retningslinjer og forventning

Sak 2 Oppnevning av Dommer og Regelkomite (DRK)

Orienteringssaker
Sak i Oppstart Modernisering av Organisasjonen
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God kje nn ing
Inn ka Iii ng:
God kje nt.

Godkjenning av agenda:
Godkjent med en endring. Det ble lagt til: FS sak 8, Generalforsamling NVE AS

GS orienterer
GS orienterte kort om følgende:

• Ny regionskonsulent person i Sogn og Fjordane fra august 2018

• Mette M Berg har sluttet i NVBF og begynner i ny jobb i NIF fra 1. juli 2018

• NVBFs web vil få en lansering når de de gamle sidene legges ned

• NVBF har en egen handlingsplan for antidoping og forebyggende arbeid, dette som en del av

avtalen om Rent Særforbund. Nye styremedlemmer oppfordres til å gjennomføre ADNO kurs

(e-læring)

• NIF har fremlagt nye tall kjønnsbalansen i lederposisjoner i idrettene, NVBF har en jobb å

gjøre for å øke andelen kvinnelige trenere og ledere

• NVC på Voldsiøkka 19-23. juni 2018 gjennomført med gode tilbakemeldinger.

• NM uka i Stavanger 14-16. august 2018, et samarbeid med NIF, Norsk Tipping og NRK

• EM-kval, i Kongstenhallen 18. — og 25. august 2018

Beslutningssaker

Sak 2 Konstituering — presentasjonsrunde i styret

Presidenten innledet til saken med en presentasjon og tilhørende sine tanker om styrearbeidet

kommende tingperiode. Alle i styret presenterte så seg selv.

Vedtak:

1. Forbundsstyret konstituerte seg og Presidenten er styrets møteleder

2. Styrets medlemmer presenterte seg om sin bakgrunn, motivasjon og forventning til

tingperioden.

Enstemmig vedtatt

Sak 3 Revisjon reglement

Presidenten og GS innledet til saken.

De fleste i styret hadde ordet i saken. Av det som fremkom kan nevnes:

Fortsatt noe behov for språkvask. Det bør arbeides for en presentasjonsform på nett som er mer

intuitiv og lett å forstå da man letere etter <(rett» regel. Ordningen med wildcard — fordeler og

ulemper. Og utvalgets arbeid, som ønskes å fortsette og det ble foreslått et ekstra vedtakspunkt i

saken.
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Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner de fremlagte reglementene og administrative

reguleringene. Disse publiseres på volleyball.no.

2. Endring i opprykk og nedrykk for eliteserie og 1. divisjon blir tatt inn i arbeidet med

nytt seriesystem fra og med sesongen 2019-2020.

3. GS gis i mandat å godkjenne og evt. justere de gjenstående reglementene og

administrative reguleringene for sesongen 2018-2019. Dersom det oppstår behov for

politisk involvering tas dette som sak i presidentskapet. Frist for tilbakemelding på

dette settes til 25. august 2018.

4. Reglementsutvalget fortsetter sitt arbeid med reglementene og utarbeidelse av ny

seriestruktur/modell sesongen 19/20. Fristen for oversendelse av forslag til my

seriestruktur/modell til FS er satt til 15 desember 2018.

Enstemmig vedtatt

Sak 4 Økonomisk status — rapport 1. kvartal

GS og Ole Lundeby innledet til saken.

NVBF har arbeidet/arbeider for endrede rutiner og oppsett med ny medarbeider på økonomi.

Dette innbefatter også at leverandør, IRK, blir bedt om endret leveranse. Stillingsbrøken økonomi

i NVBF har vært redusert, men er nå økt til 80%. Intensjonen er 100%. Har et etterslep på noen

områder som vi arbeider med å få tettet og at rapporteringsrutinene da blir i henhold til tidligere

FS vedtak. For å sikre at vi kommer dit drøftet FS opprettelsen av et utvalg som skal bidra og bistå

i det gjenstående arbeidet. Videre skal utvalget bidra i den omlegging NVBF må foreta inne

utgangen av 2018, som en følge av omorganiseringsvedtaket på tinget 2018. Debatten i FS gikk

på utvalgets mandat og frister for leveranse, samt mulige medlemmer i utvalget. Debatten førte

til et nytt vedtakspunkt.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar Økonomisk status og rapport i til orientering.

2. FS nedsetter et faglig utvalg på området økonomi. Utvalget ledes av Ole Lundeby i FS.

Medlemmer: Bente Siljander i FS og Bente Hermansen, økonomikonsulent NVBF. GS vil

delta i utvalgets møter dersom leder ønsker dette. Presidentskapet gis fullmakt til å

utvide utvalget med flere medlemmer.

Enstemmig vedtatt
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Sak 5 Styrets møtegodtgjørelse
Presidenten innledet til saken.

Vedtak:

1. NVBF vedtar følgende modell for kompensasjon til President, Presidentskap, FS

medlemmer, ansattes representant samt for leder i DRK.

President 50 000,-
Presidentskap 20 000,-
FS medlemmer 1500,- pr møte. (Fysiske møter)

Ansattes representant 1500,- for møter som holdes utenom normal arbeidstid (helger)

Leder DRK: 10 000,-
Presidentskapet gis adgang til diett på godkjente representasjonsoppdrag.

Enstemmig vedtatt

Sak 6 Oppnevning av Sanksjonsutvalg i tingperioden

Presidenten innledet til saken.

Vedtak:

1. Norges Volleyballforbund oppnevner følgende Sanksjonsutvalg 2018-2020:

Leder: Runar Hansen
Medlemmer: Elisabeth Key Kristiansen og Dagfinn Helland

Enstemmig vedtatt

Sak 7 Møteplan — nasjonal og internasjonal representasjon

Presidenten innledet til saken.
Nasjonal representasjon: Ole Lundeby representerer i SFF. NM Sandvolleyball Sr og Jr

representeres av Jørre Kjemperud. Øvrig representasjon blir avklart på et senere tidspunkt. Det er

ønskelig at samtlige FS medlemmer som er på arrangementer, enten de representerer offisielt

eller ikke, sammenfatter et kort resyme og sender GS.

Foreløpige avtalte møter: Fredag 24 August, Fredrikstad. Fredag 9 November, Oslo. Det blir satt

opp et videokonferansemøte i oktober og i desember. Dato fastsettes senere.

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner den foreslåtte møte- og representasjonsplanen med de

endringer som fremkom under saksbehandling.

Enstemmig vedtatt
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Sak 8 Generalforsamling NVE AS

Presidenten innledet til saken.

Vedtak:

Forbundsstyret gir Presidentskapet, basert på den informasjonen som er gitt i møtet, fullmakt

til å gjennomføre generalforsamling i NVE AS.

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker
Presidenten innledet til saken.

Sak i Styrets arbeid i tingperioden — retningslinjer og forventning

Presidenten innledet til saken.

Styret startet drøftingen om hvordan man skulle jobbe etter styrets årshjul, hvem som har et

ansvar innenfor de ulike områdene. Presidenten vil sende ut et notat til FS med noen tanker

vedrørende roller for den enkelte, samt ha en dialog med den enkelte. Det ble også drøftet

rolleavklaring, samhandling og generelt forventninger til styrearbeidet.

Sak 2 Oppnevriing av Dommer og Regelkomite (DRK)

GS innledet til saken.

Saken ble etter drøfting og vurderinger (kandidater til DRK, antall medlemmer i komiteen, og om

hva som er de viktigste oppgavene til komiteen i tingperioden) omgjort til en beslutningssak.

FS ønsker å etablere en komite bestående av 3 medlemmer, men at komiteen selv kan be om

utvidelse av antall medlemmer dersom man ser behovet for dette.

Besl utni ngssak
Sak 9 Oppnevning av Dommer og Regelkomite (DRK)

Vedtak:

1. DRK oppnevnes med Robert Spilmann som leder, og Camilla Skjelstad og Thorleif Bjerke

som medlemmer, for tingperioden 2018 — 2020.

2. Presidentskapet gis fullmakt til å utvide komiteen med flere medlemmer dersom

utvalget selv Ønsker og Presidentskapet ser det som formålstjenlig.

Enstemmig vedtatt
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Orienteringssaker

Sak i Oppstart Modernisering av Organisasjonen

GS innledet til saken.

Ref. vedtak i tingsaken 6A2 på forbundstinget 2-3. juni 2018.

• Forbundstinget har gitt FS i mandat til å iverksette modernisering og restrukturering av

organisasjonen, tidligst iverksatt 1.1. 2019.

• GS orienterte om stabssamlingen 13. juni med oppstart av prosessen rundt ny

organisering, og kort om hvordan tidsplanen videre er planlagt
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NORGES VOLIEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 3/2018

24. august 2018, Sarpsborg

Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Mette Kristin Alstad Østvik,

Bente Siljander, Oddbjørn Kvammen, Bendik Huus, Vibeke Molvik

Forfall: Marte Guro Arnesen, Jørre Kjemperud, Rebekka Aase Bahr, Geir Eithun,

David Ccx

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremøtet.

SAKS LISTE:

God kjen n ing
Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

GS Orienterer

Beslutningssaker
Sak 10 Revidering Attestasjons- og fullmaktsreglement

Sak 11 FS- møte november— innlegg fra TVN

Sak 12 Status økonomi - halvårsrapport

Drøftingssaker
Sak 3 NVBFs utdanningsprogram

Orienteringssaker
Sak 2 Status fra reglementsutvalget (reglement og ny seriestruktur)

Sak 3 Status markedsarbeid

Sak 4 Status modernisering

Sak 5 lnnspilI Revisjon av NIFs regelverk (Idrettstinget 2019)
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God kj enn ing
Innkalling:
Godkjent.

God kjenning av agenda:
Godkjent.

GS orienterer
GS orienterte kort om følgende:

• NVBF har gjennomført ungdomslandslagssamling i Østfold i uke 33 med 58 jenter og 68 gutter

• 50 lærere/SFO-personell har vært på kurs i minivolleyball i Asker i august. Trener III kurs og

overgangskurs avholdt i forbindelse med EM kvalifiseringen

• NM veka, et samarbeid med NIF, Norsk Tipping og NRK har kommet for å bli. Til sammen over

30 timers direktesendt TV for 24 idretter. NM finalene i sandvolleyball ble sendt direkte og

dette er et positivt prosjekt

• EM-kval. i Kongstenhallen 18. — og 25. august 2018

• Norge ved Mol/Sørum er ranket som nr. i i verden

FS ønsker, under GS orienterer i kommende styremøter, å få en statusrapport fra de forskjellige

utvalg som til enhver tid er i arbeid.

FS ønsker å få tilsendt prosjektbeskrivelse på det arbeid som er startet i Oslo, Groruddalen.

Beslutni ngssaker

Sak 10 Revidering Attestasjons- og fullmaktsreglement

GS innledet til saken. Forbundsstyret drøftet innhold og de forskjellige rammer foreslått i revidert

reglement. FS Ønsker også å sikre at dette reglementet blir presentert og drøftet (for mulig

revisjon) oftere enn det som har vært praktisert de siste tingperioder. FS foreslo derfor et nytt

vedtakspunkt 2 til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte revideringen av NVBFs attestasjons og

fullmakts reglement.

2. Attestasjons og fullmakts reglement skal legges frem for FS for gjennomgang og revisjon

ved starten av hver tingperiode.

Enstemmig vedtatt

Sak 11 FS- møte november — innlegg fra TVN

GS innledet til saken.
FS ønsker å invitere TVN til sitt møte i November for å drøfte status, muligheter og samarbeid.

Vedtak:

1. Forbundsstyret ber GS planlegge møtegjennomføringen slik at TVN kan gi FS et

innlegg samme dag som FS har sitt møte i november.

Enstemmig vedtatt
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Sak 12 Status Økonomi - halvårsrapport

GS og Ole Lundeby innledet til saken.

FS ble informert om at vi nå, etter et halvårs tid har hatt et etterslep på området Økonomi (som

følge av personalutskifting og endrede rutiner) nå er å vei mot mer normal drift. Økonomiutvalget

har startet sitt arbeid og rapporterte fra dette v/leder Ole Lundeby. FS ber utvalget om å fortsette

sitt arbeid mot økonomisk omlegging som kommer 1.1.19 (over til konsernregnskap) samt fortsatt

bidra administrasjonen i sitt arbeid for å innskjerpe rutiner og sikre at etterslep ikke forekommer.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar økonomisk status og halvårsrapport til orientering.

Enstemmig vedtatt

DrØftingssaker

Sak 3 NVBFs utdanningsprogram

GS innledet til saken.

Bakgrunnen for drøftingssaken:

• Trenerløypa er NIF rammeverk for trenerutdanning, felles for norsk idrett, bredt faglig arbeid

påbegynt i 2008 og vedtatt 2011. I 2011 ble Trenerløypa, bestående av fire nivåer, vedtatt av

ldrettsstyret, Det overordnede målet med Trenerløypa er å øke trenernes kompetanse slik at

aktiviteten ute i idrettsiagene blir så god som overhodet mulig. NVBF har fått godkjent Trener

1, Trener 2 og Trener 3 av NIF.

• NVBFs utdanningsprogram (vedtatt av FS april 2014, revidert FS september 2016)

• Tingsak 6A1/2018 (om Trenerlisens)

Forbundsstyret ser det som viktig at administrasjon, regioner og klubber opprettholder fokus på

utdanning og kompetanse, og fortsette å arbeide for økt omfang av antall personer på kurs.

FS ønsker å kvalitetssikre et godt utdannings og kompetansetilbud i NVBF, og saken løftes som en

beslutningssak i FS møtet November. Der gjennomgås innhold og planer for trener, dommer,

klubb og øvrige kompetanseprogram for 2019 og videre.

Orienteringssaker

Sak 2 Status fra Reglementsutvalget

GS innledet til saken.

Ref. FS-sak 3/20 18.
Reglementsutvalget har hatt 4 møter siden mai der man har arbeidet med gjennomgang av NVBFs

reglement og seriestruktur. Gruppen skal ha alle reglement og alle administrative reguleringer for

sesongen ferdig innen 1.9.18.

Forbundsstyret er fornøyde med reglementsutvalgets arbeid. Det er behov for et nytt medlem i

utvalget og GS bes om å få dette på plass.

Sak 3 Status markedsarbeid

GS innledet til saken og dokumentasjon produsert av markedssjef Iver Horrem ble gjennomgått.
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2018 har så langt vært et år med flere arrangementer & stor aktivitet. Man har gjennomført

Volley Uka, NVC, EM kvalifisering på hjemmebane (to arrangementer), NM i sandvolleyball,

landslagssamling på Aukra. Mange av arrangementene har krevd lang planlegging, for å sikre at

man ivaretar de krav som er forelagt. Markedsarbeidet har videre bidratt til flere samlingsdøgn

for seniorlandslagene, overskudd på flere arrangementer, økonomisk støtte til våre

arrangementer fra Oslo kommune, Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune, Fredrikstad

kommune, og Hordaland Fylkeskommune. Høsten 2018 og våren 2019 blir en viktig periode for å

sikre NVBF enda flere og utvidede samarbeidsavtaler.

Sak 4 Status modernisering

GS innledet til saken.

GS har gjennomført to stabsmøter, ett i juni og ett i august. Dette for å få frem synspunkter, ha

dialog og kartlegge oppgaver og mulige administrative løsninger i ny modell. Videre på høsten vil

saken komme til FS og regionsstyrene vil bli involvert, FS vil beslutte fremdriftsplan og milepæler

frem mot 1.1 2019.

Sak 5 Innspill Revisjon av NIFs regelverk

GS innledet til saken.

NIF har igangsatt arbeidet med en gjennomgang av NIFs regelverk for å vurdere en eventuell

revisjon av NIFs regelverk på ldrettstinget 2019. I den forbindelse har man bedt om

tilbakemelding fra særforbundene. NVBF vil løfte et par tre forslag til regelendringer til

ldrettstinget. Disse sakene vil fremmes som beslutningssak til NVBF styremøte i november.

NIF vil også komme med konkrete forslag til lovendringer. Disse vil bli sendt ut på høring og FS vil

behandle disse som beslutningssak i sitt påfølgende møte etter mottak av høring.
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NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 4/2018

15. oktober 2018, Skype møte

Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Oddbjørn

Kvammen, Marte Guro Arnesen, Jørre Kjemperud, Geir Eithun, David Cox

Forfall: Mette Kristin Alstad Østvik, Rebekka Aase Bahr, Bendik Huus,

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremøtet.

SAKSLISTE:

God kjenn ing
Godkjenning av innkalling
God kjenning av agenda

Bes(utningssaker
Sak 13 Modernisering - Organisasjonsprosessen

Orienteringssaker
Sak 6 Modernisering NIF

Sak 7 Status lisens

Sak 8 Status kompetanseløft NVBF

Sak 9 Status prosjekt enklere tilknytning/etablering av idrettslag

Sak 10 Status markedsarbeid

Sak 11 Status representasjon og oppnevninger

Protokoll FS-møte nr.4/2018 (Forbundsstyret 2018-2020)



God kj enn ing

Inn kai I in g:
Godkjent.

God kjenning av agenda:

Godkjent.

Bes(utningssaker

Sak 13 Modernisering- Organisasjonsprosessen

GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar foreslått organisasjonskart til orientering. FS ber generalsekretæren

om å arbeide videre med ferdigstilling av organisasjonen og omorganiseringen i sin

helhet, i henhold til vedtak, plan, involvering og forankring.

2. I den videre prosessen, og i en overgang fra gammel til ny organisering, ser FS det som

viktig å sikre dialogen med regionene generelt og regionlederne spesielt. I denne

dialogen gir FS Oddbjørn Kvammen en koordineringsrolle opp mot regionlederne,

nettopp for å sikre en optimal informasjonsflyt.

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

Sak 6 Modernisering NIF

GS innledet til saken.

N1F har igangsatt et stort moderniseringsprosjekt der man ser på ny organisasjonsmodeli. Det er

gjennomført endringer i NIFs administrasjon og det er presentert 3 nye organisasjonsmodeller.

Idrettsstyret vil konkludere i sitt møte i desember etter at saken har vært på høring i

organisasjonen. NVBFs president og GS var tiistede på NIFs samrådsmøte 10. oktober, der dette

møtet også er en del av prosessen frem mot en ny organisasjonsmodeli. Presidenten informerte

kort om samrådsmøtet. FS vil behandle NIFs høringsutkast så snart det foreligger og behandler

saken på FS-møte i november.

Sak 7 Status lisens.

GS og leder av lisensutvalget Ole Lundeby innledet til saken.

For sesongen 2018/2019 er antall lisenskategorier redusert slik at det er enklere for klubbene å

orientere seg om de ulike kategoriene. I tillegg er det i år innført at betalingen skal skje via Min

idrett. Dette er gjort for blant annet å unngå manueIt arbeid i ettertid med registrering, og for en
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effektiv lisenssjekk. Betaling i Min idrett gjør at lisensen automatisk registreres og oppdateres, og

man trenger ikke vente på manuelle lister. FS fikk også en lisensmatrise vedlagt saken, samt en

oppdatering fra lisensutvalgets arbeid. FS ber GS om å få på plass de siste medlemmer inn i

utvalget.

Sak 8 Status kompetanseløft NVBF

GS innledet til saken.
FS har bedt administrasjonen om å fremlegge en 18. måneders rullerende kurs og

utdanningsplan. Dette blir en viktig plan for å skape forutsigbarhet for klubbene og trenerne med

tanke på både kompetansefornyelse, etterutdanning og første møte med NVBFs utdanningsplan

for nye trenere. I dag er det et delt ansvar for utdanning mellom NVBF og NVBF region, og vi vil ha

behov for et såkalt komplett register (og dermed analyse og behov for antall trenere og dommere

etc.) slik at vi kan lage en helhetlig og forutsigbar kursplan. Det vil være en viktig oppgave i ny

organisasjonsmodell fra 2019 å sette fart på dette fagområdet. Til møtet 9. november bes GS om

å fremlegge en skisse til plan for hvordan man skal jobbe og synliggjøre en kurs og

kompetanseplan.

Sak 9 Status prosjekt enklere tilknytning/etablering av idrettsiag

GS innledet til 5aken.
Norges ldrettsforbund har godkjent at NVBF i dette prosjektet etablerer en prøveordning

«Enklere idrettsiag», herunder også oppnå dialog med sandvolleyballspillere som ikke er medlem

av en klubb. I denne dialogen er det viktig å kartlegge interesse av og muligheter for tilknytning til

NVBF gjennom enklere drettslag, tilpasset spillerne sine behov og Ønsker basert på erfaringer og

resultater gjennom dialog. Målgruppen er ungdom og voksne som spiller sandvolleyball uten å

tilhøre en klubb, med ulik alder, geografisk tilhørighet, kjønn, treningshyppighet og nivå. NVBF har

i høst hatt ute en spørreundersøkelse og mottatt svar fra 700 personer, hvorav ca. 300 er ikke

medlemmer. I det videre arbeidet blir det viktig å identifisere ett område i hver region der det er

behov og/eller interesse for tilknytning.

Sak 10 Status markedsarbeid
GS innledet til saken.
Det er mye positivt som skjer i norsk volleyball for tiden. Noen nye avtaler er skrevet, og

erfaringen er også at gode resultater gir oss oppmerksomhet, som igjen gir oss adgang til flere

aktuelle samarbeidspartnere. Amedia har kjøpt rettigheter til å sende Mizunoligaen. I tillegg er

det i markedsarbeidet pr. nå dialog med ca. 20 ulike selskap. Det vil alltid være flere som i en

prosess, av ulike årsaker ikke går videre, men vi ser en positiv tendens, og noen velger barter

konseptet mens andre gir cash. Målsetningen for høsten 2019 er å ytterligere klare avtaler for i

million. Fra FS sin side (Yngvild Schei) vil det bli utarbeidet en kommunikasjon rundt utøveravtalen

med Red Bull, samt en tydeliggjøring av de situasjoner og anledninger det er naturlig for utøverne

å profilere dette produktet, eksempelvis ikke i tilknytning til arrangement for barn og unge etc.

Sak 11 Status representasjon
GS innledet til saken.
Forbundsstyret har bedt om en oversikt over de ulike representasjonsoppgavene som ulike

personer har nasjonalt og internasjonalt (eksempelvis dommerdelegert, teknisk delegert etc).
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Enkelte personer vil kunne være i en «dobbeltrolle» og noen oppdrag er basert på kompetanse

og/eller utnevnte roller og funksjoner. I noen sammenheng vil det være få kandidater til et

oppdrag, mens til andre vil det være flere som er tilgjengelig. Pr i dag har NVBF ca. 20 personer

som er kandidater til ulike oppdrag. FS ber GS se nærmere på at det utdannes flere kandidater til

ulike oppdrag, og at det også tas hensyn til alder og kjønn både i oppnevning og når nye

utdannes. Dette er også noe som blir en åpen invitasjon når kandidater skal finnes, og at

utdanningen kommer inn på NVBFs nye kompetanseplan.

Protokoll FS-møte nr4/2018 (Forbundsstyret 2018-2020) 4



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr1 5/2018

9. november 2018, Oslo

Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Mette

Kristin Alstad Østvik, Marte Guro Arnesen, Jørre Kjemperud, Geir Eithun,

Bendik Huus, David Ccx

Forfall: Oddbjørn Kvammen, Rebekka Aase Bahr

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Før selve FS møtet holdt Øyvind Marvik en presentasjon av TVN, samt at det var satt av tid til en

påfølgende spØrsmåls og drøftingsrunde.

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremøtet.

SAKSLISTE:

G ad kj en ni ng
Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker
Sak 14 Økonomisk rapport 3009.l8

Sak 15 Modernisering NVBF

Sak 16 Sportslig plan volleyball

Sak 17 Sportslig plan sandvolleyball

Sak 18 Kompetanseløft

Sak 19 Modernisering NIF

Sak 20 FS møteplan 2019

Orienteringssaker

Sak 12 Status NVBFs avdelingsstruktur

Sak 13 Budsjettprosess 2019

Sak 14 Status antidopingarbeid - handlingspian
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God kje n n ing
inn kai ing:
Godkjent.

Godkjenning av agenda:
Godkjent.

GS Orienterer
GS orienterte kort om:

• Status fra staben og hvilke oppgaver som har hatt prioritet i høst

• Regionskonsulenten i Region Trøndelag har sagt opp og jobber ut januar

• Orientering fra presidentskapsmøte 4. november

• Status fra diverse møter med N1F (administrativt og politisk) — GS forum og ulike

særforbundsmøter

• NVBF Forsikringsordning og gjennomførte forhandlinger

• Status Sandvolleyball og Volleyball

Beslutningssaker

Sak 14 Økonomisk rapport 30.09.18

GS og. 2. visepresident innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar Økonomisk rapport og prognose til orientering.

Ens temmig vedtatt

Sak 15 Modernisering NVBF

GS innledet til saken.

GS har hatt møte med NIFs juridiske avdeling om saken og orienterte om status fra dette møtet

og de forutsetningene som ligger til grunn for prosessen videre.

Vedtak:

1. Forbundsstyret ga innspill samt positiv tilbakemelding på arbeidet som er gjort så langt

med ny administrativ avdelingsstruktur i NVBF. FS ser frem til en endelig

implementeringspian iverksettes fra 1.1.2019.

2. Forbundsstyret ber GS om å omlegge økonomi- og regnskapsmodellen i NVBF slik at

regionene, fra 1. januar 2019, inngår som avdelingsregnskap i NVBF.

Protokoll FS-møte n r.5/2018 (Forbundsstyret 2018-2020) 2



3. GS bes om å ha dialog med NIF på den juridiske prosessen i det videre arbeidet med

lovendringen i NIF’s lov. NVBF har iht. NIFs delegasjonsreglement godkjenningsrett for

regionens mandat.

4. Regionlederne inviteres til et arbeidsmøte på Gardermoen for å diskutere mandat og

innspill som Forbundsstyret kan ta med videre i sitt arbeid, herunder:

innspill til FS på overgangsordninger og nødvendige tilpasninger for de respektive

regionene

innspill til FS på samarbeidsform mellom Regionstyrene/utvalgene og FS

innspill til FS på prioriterte hovedoppgaver for regionale utvalg

innspill til F5 på prioritert bruk av regionens utgående egenkaptital pr 31.12.18

Enstemmig vedtatt

Sak 16 Sportslig plan volleyball

GS innledet til saken.

Saken ble omfattende drøftet av FS og det kom mange innspill GS bes om å ta med seg i arbeidet

videre, for en ytterligere spisset, mer forutsigbar og konkret sportsplan VoIIeyball.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar den fremlagte sportslige planen til orientering, og ber GS om å

implementere innspill gitt i møtet, samt skriftlige innspill fra FS, med i det videre

arbeidet med sportsplanen. FS ser det som viktig å jobbe videre med en langsiktig og

forutsigbar plan.

2. FS ber GS om at denne planen skal også inneholde et årshjul som viser frister,

godkjenningsrutiner for aktivitet, uttaksmaler, budsjettgodkjenning og ansvarsmatrise.

Enstemmig vedtatt

Sak 17 Sportslig plan sandvolleyball

Saken utsettes til et Skype møte primo desember
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Sak 18 Kompetanseløft

Saken utsettes til et Skype møte primo desember

Sak 19 Modernisering NIF

Saken utsettes og behandles på e-post (skriftlig behandling).

Sak 20 FS mØteplan 2019

Saken utsettes og behandles på e-post (skriftlig behandling).

Orienteringssaker

Sak 12 Status NVBFs avdelingsstruktur

Saken utsettes og behandles på e-post (skriftlig behandling).

Sak 13 Budsjettprosess 2019

Saken utsettes og behandles på e-post (skriftlig behandling).

Sak 14 Status antidopingarbeid — handlingspian

Saken utsettes og behandles på e-post (skriftlig behandling).
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NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 6/2019

11. januar 2019, Oslo (Hotell Q33)

Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik SØrdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Marte

Guro Arnesen, Jørre Kjemperud, Oddbjørn Kvammen, Rebekka Aase Bahr,

Geir Eithun, Bendik Huus, David Ccx

Forfall: Mette Kristin Alstad Østvik

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremøtet.

SAKSLISTE:

God kj enn ing
Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

Beslutningssaker
Sak 17 Sportslig plan sandvolleyball

Sak 18 Kompetanseløft

Sak 19 Modernisering NIF — ldrettstinget

Sak 20 FS møteplan 2019

Sak 21 Lovendring region

Sak 22 Økonomisk rapport med foreløpig prognose

Sak 23 Seriesystem 20 19-2020

Sak 24 GS Orienterer

Sak 25 Hederstegn

Drøfti ngssa ker

Sak 4 Budsjettbehandling 2019

Orienteringssaker

Sak 14 Status antidopingarbeid — handlingspian

Sak 15 Status og oppdatering sportslig plan volleyball

Sak 16 Brev om anlegg til NIF/KUD
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Sak 17 Rutiner for håndtering av trakasseringssaker

God kje n n ing
inn kai li n g:
Godkjent.

Godkjenning av agenda:
Godkjent.

Beslutni ngssaker

Sak 17 Sportslig plan sandvolleyball

GS innledet til saken.

i tillegg til å drøfte sportslig plan, gjennomførte FS en bred og omfattende debatt om

sandvolleyballstrategi for kommende sesonger. Det ble besluttet at strategi Sandvolleyball

behandles ytterligere på neste FS møte. GS er bedt om å lage et grunnlagsnotat til drøfting, samt

at rapporten NVBF har sendt NIF på prosjektet «Enklere ldrettslag i Sandvolleyball» skal sendes FS

og være en del av drøftingen.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar den fremlagte sportslige planen til etterretning.

2. FS ber GS om at denne planen skal også inneholde et årshjul som viser frister,

godkjenningsrutiner for aktivitet, uttaksmaler, budsjettgodkjenning og ansvarsmatrise.

Enstemmig vedtatt

Sak 18 Kom petanseløft

GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret ber GS jobbe videre med den fremlagte skissen til

kompetanseplan for å kunne sikre et kompetanseløft i hele organisasjonen. Videre bes

GS om å levere en forutsigbar kursplan (18 mnd.) I ny organisasjon fra 2019 vil dette

arbeidet ligge under en egen avdeling (Verdi og Kompetanse) FS ber GS om å fremlegge en

oppdatert og revidert plan pr. 1. mars 2019.

Enstemmig vedtatt
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Sak 19 Modernisering NIF - ldrettstinget

GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret gir GS og Presidentskapet i oppgave å svare på NIF høringer som

omhandler modernisering, lovrevisjon og ny langtidspian.

2. Presidentskapet har gitt NIFs valgkomite innspill på kandidat til ldrettsstyret og FS

stiller seg bak forslaget.

Enstemmig vedtatt

Sak 20 FS møteplan 2019
Presidenten innledet til møtet.

Vedtak:

1. Forbundsstyret beslutter følgende møter og representasjon Møteplan videre tas opp

igjen til behandling 30 mars.

Neste FS møter
Torsdag 14 februar, Oslo
Lørdag 30 Mars, Oslofjord Convention senter, Stokke

Representasjon:
NM U 15, President
NM U 17, Marte Guro Arnesen
NM U 19, President

MVGS, President

Enstemmig vedtatt

Sak 21 Lovend ring region

GS innledet.

Vedtak:

1. Forbundsstyret legger ned regionene som politisk ledd, og regionene gjennomfører

sine avsluttende regionsting i 2019.

2. Forbundsstyret vedtar fremlagte lovendringsforslag som gjelder regionenes lov

vedrørende oppgaver og mandat.

Enstemmig vedtatt
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Sak 22 Økonomisk rapport med foreløpig prognose

GS og 2. visepresident innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar økonomisk rapport og foreløpig prognose til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Sak 23 Seriesystem 2019-2020

GS innledet til saken.
I tillegg til å drøfte ny seriestruktur i div, diskuterte FS hvilke påvirkninger en slik endring vil gi

både oppover og nedover i divisjonssystemet. (Opprykk, nedrykk, reglement og mer)

For å få noen flere innspill før FS vedtar større endringer enn beslutningen som omhandler i div

alene, ber GS landslagstrenere Sr, og leder NTV om å komme med sine vurderinger.

Under denne debatten ble det også drøftet arrangementskvalitet, og tiltak som kan tas for å heve

kvalitet og oppmerksomhet til vår Elitevolleyball.

Saken i sin helhet kommer opp til ny drøfting på neste FS møte.

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til ny seriestruktur for 1.div.

2. GS bes om at informasjon om ny struktur 1. div. legges ut på forbundets web innen

uke4.

Enstemmig vedtatt

Sak 24 GS orienterer

GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar sakene til orientering og gir sin tilslutning til GS sin anbefaling i

hvordan sakene behandles videre, med unntak av en sak. (vedtak 2)

2. Basert på alvorsgraden av en disiplinær episode FS ble informert om under GS

orienterer, og medfolgende rapport og saksbehandling som en følge av episoden,

besluttet FS å løse personen fra sitt engasjement som trener i NVBF (Region lag)

Enstemmig vedtatt
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Sak 25 Hederstegn
GS innledet til saken.
I tillegg til de to nominerte til hederstegn, løftet FS ytterligere to personer frem som nominerte

under drøftingen.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tildeler NVBFs hederstegn i gull til de nominerte kandidatene.

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Sak 4 Budsjettbehandling 2019
GS innledet til saken.

1. Det fremlagte budsjettet 2019 revideres etter drøfting under FS møte 6. Budsjettet

legges frem til endelig behandling under FS møte 7, og skal da vedtas som gjeldende

budsjett frem til påkrevet budsjettrevidering. (Vedtak 2)

2. FS gjør budsjettrevidering når regionene er lagt inn i ny struktur og økonomien i NVBF er

samlet (innen 1.7.2019)

3. FS gir Økonomiutvalget mandat til å utrede og fremlegge forslag til FS på:

- den totale regionsøkonomien og overgangen til ny struktur- behov for ny og

forenklet lisensordning/medlemsfinansiering

4. Rapport og innstilling avgis til FS innen 1.4.2019.

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

Sak 14 Status antidopingarbeid — handlingsplan
GS innledet til saken.

NVBF er Rent Særforbund og vi har hatt forbundets årlige møte med ADNO (Antidoping Norge),

der man gjennomgår handlings- og tiltaksplanen for året som har gått og hva som skal opp på

planen for 2019.
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Sak 15 Status og oppdatering sportslig plan volleyball

GS innledet til saken.

Ref. FS-sak 16/2018 fra FS-møte i november. Denne saken ble omfattende drøftet av FS under

møte 5, og det kom mange innspill som FS ba GS om å ta med seg i arbeidet videre. Dette for å få

en ytterligere spisset, mer forutsigbar og konkret sportsplan Volleyball. Revidert plan vedlagt

dokumentasjonen til dette møtet.

Sak 16 Brev om anlegg til NIF/KUD

GS innledet til saken.

I november 2018 var ca. 30 særforbund invitert av Norges Håndballforbund til et eget anleggsmøte. NVBF

var representert på møtet og i etterkant ble det laget et eget brev og 23 særforbund står samlet om et

felles anleggsutspill. Intensjonen er at dette vil være en sterk allianse med en felles ambisjon om å løfte

frem gode anleggskonsepter.

Utover å drøfte det felles utspillet til NIF som håndball har initiert og vi stilt oss bak, Ønsket FS å sette fokus

på anleggsutfordringen generelt. Det er svært viktig at anlegg får en naturlig plass og fokus i den nye

organisasjonsstrukturen NVBF skal arbeide etter i ny modell. Spesielt må de regionale styrene

opprettholde et ansvar for anleggsutvikling regionalt/lokalt.

Sak 17 Rutiner for håndtering av trakasseringssaker

GS innledet til saken.

NVBF har:

- en egen landingsside om tema på volleyball.no

- en egen varslingskanal på web

- utarbeidet en beredskapsplan om hvordan beredskapsgruppe settes dersom et slikt behov

oppstår

F5 godkjenner den fremlagt beredskapsplanen

Protokoll ES-mØte nr.6/2018 (Forbundsstyret 2018-2020) 6



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020
Forbundsstyrets møte nr. 7/2019
14. februar 2019, Oslo (Ullevål)

Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Bente Siljander, Marte Guro Arnesen, Mette Kristin Alstad

Østvik, David Cox, Bendik Huus (deltok fra Sak 26 og ut møtet) Yngvild
Larsen Schei (deltok fra sak 28 og ut møtet) Ole Lundeby deltok kun i

behandlingen av sak 27)

Forfall: Jørre Kjemperud, Oddbjørn Kvammen, Rebekka Aase Bahr, Geir Eithun

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremøtet.

SAKSLISTE:

God kj enn ing
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker

Sak 26 Budsjett 2019
Sak 27 Seriestruktur 2019-2020
Sak 28 Status fra Lisensutvalget
Sak 29 Status organisering prosess
Sak 30 Status administrativ struktur — prosess

Sak 31 Evaluering arrangement og mesterskap

Orienteringssaker

Sak 18 Status utvalg og komiteer
Sak 19 Status markedsarbeid
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God kje n n ing
Inn kai i n g:
Godkjent.

Godkjenning av agenda:
Godkjent etter enighet om endring av rekkefølge i saksbehandling. Sakene ble behandlet i

følgende rekkefølge: Sak 27, Sak 29, Sak 30, Sak 26, Sak 28, Sak 31, 0-saker.

GS Orienterer
GS orienterte kort om:

• Staben og om stabssamlingen som er i begynnelsen av mars.

• NiEs medlemssystem (grunndatabase) som skal på plass innen 1.1.2020

• Utstyrsmidler (NIFs forvaitningsansvar)

• Internasjonal sittevolleyball turnering i mars i Stavanger

• NM i snow volleyball i mars

Beslutningssaker

Sak 26 Budsjett 2019
GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret ber GS om å revidere budsjettet som var lagt frem til dette møtet. FS

forventer at NVBF og NVE samlet kan styre etter budsjetter som viser et overskudd på i

Mnok. GS bes om å legge frem revidert budsjett NVBF til møtet som er berammet til 30

mars.

2. FS vil foreta ytterligere en budsjettrevidering i 2019 (tidlig høst for 2 halvår 2019, som en

følge av at all økonomi i NVBF blir samlet fra 1.7.2019.

Enstemmig vedtatt

Sak 27 Seriestruktur 2019-2020 i Div.

GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret beslutter følgende prinsipielle endringer for seriestrukturen 2019-2020:

a) Direkte opprykk fra 1. divisjon til eliteserien for vinneren av 1.divisjon.

b) Direkte nedrykk til 1.divisjon for lag på 8.plass i eliteserien.

c) Lag på 2. og 3.plass i 1.divisjon spiller kvalifisering mot lag på 7.plass i eliteserien om

plass i eliteserien.
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d) Sluttspill i eliteserien justeres ihht. ovenfor.
e) 1. divisjon 2019-2020 består av 10 lag i en avdeling per klasse.
f) Det spilles ikke rankingturnering i 1.divisjon, kun hjemme- og bortekamper.
g) Lag på 9. og 10.plass rykker ned fra 1.divisjon.
h) Det gis ingen vegringsrett for deltagelse i 1.divisjon.

2. GS bes om at endringene implementeres i NVBFs reglementet og administrative
reguleringer og at reglementene fremlegges til FS for godkjenning 30. mars 2019.

3. FS ønsker en høring som skal utrede eventuell deltakelse i både Elite og 1. div, begge
kjønn, med tilpassede kriterier, for TVN. FS Ønsker med denne høringen å finne beste
måte å legge til rette for et godt helhetlig sportslig kamptilbud for alle elever ved TVN,

og ønsker å invitere TVN, NTV og NVBF avdeling Sport i hØringen. Høringsfrist settes til
20 mars og GS bes om å iverksette.

Enstemmig vedtatt

Sak 28 Status fra Lisensutvalget
GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar status fra Lisensutvalget til orientering, og understreker viktigheten
av lisensiering for alle utøvere i begge grener. Dette må skje som en del av NVBFs

påmeldingsverktøy.

2. Lisenser en viktig del av forbundets inntekter slik at NVBF kan tilby aktivitetstilbud,
klubbutvikling, kompetanse og kvalitet til utØvere og klubber i hele landet. Det er også
viktig at klubbene tar et ansvar for at alle klubbens utøvere lisensieres.

3. FS ber Lisensutvalget jobbe videre med en helhetlig plan for sesongen 2019
(sandvolleyball) og 2019/2020 (volleyball), og 65 bes om at utøverne/klubbene gis god

og forutsigbar informasjon i forkant av sesongstart.

Enstemmig vedtatt

Sak 29 Status organisering prosess
GS innledet til saken

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar status til orientering og ser det som viktig å fortsette planen iht.
fremlagt milepælsplan og kravspesifikasjon.

2. FS fordeler representasjon på regionstingene 2019.

Enstemmig vedtatt
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Sak 30 Status administrativ struktur - prosess

GS innledet til møtet.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar status vedrørende administrativ struktur og prosess til

orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 31 Evaluering arrangement og mesterskap

Presidenten innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar status fra evalueringen fra #VolleyUka til orientering. FS er meget

godt tilfreds med gjennomføringen av arrangementet.

2. FS ber GS utarbeide en egen kravspesifikasjon som skal ligge til grunn for NM

arrangement i aldersbestemte klasser. Kravspesifikasjonen blir en del av

søknadsgrunnlaget og søknadsprosedyren.

3. FS ber GS om å utvide NM 17 og 19 til å ha et tak på 24 lag. Kvalifiseringskriterier blir

lik som for U 15. Reglementsutvalget og administrasjonen bes om å implementere

dette i reglementet NM Aldersbestemte mesterskap.

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

Sak 18 Status utvalg og komiteer

GS innledet til saken.

DRK

• Behov for flere instruktører Dommer 1

• For få går på kurs, må jobbe med en regional oppfølging av lokale dommerressurser

• Er klar til å legge frem dokumentene og kursbeskrivelse til Dommer 3 kurs til godkjenning av

NIF (dette ifm Dommerløypa)

Økonom iutvalget
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• Jobber videre med økonomiske rutiner for omleggingen til felles økonomi

• Jobber med omleggingen av budsjett 2019 andre halvår.

Reglementsutva[g

• Jobber med forslag til innhold i Reglement Senior Serier, Reglement NM Senior, Administrativ

regulering Eliteserie og 1.divisjon, Administrativ regulering lavere divisjoner, Administrativ

regulering NM Senior. Behandling i FS 30. mars 2019.

• Deretter jobbes det videre med resterende reglement og administrativ regulering for

volleyball slik at diss er klare til vedtak i løpet av april/mai måned

Sak 19 Status markedsarbeid

GS innledet til saken.

Høst 2018 og første kvartal 2019 er en viktig periode for å sikre nye samarbeidspartnere, utvide

og forlenge eksisterende avtaler. Norsk volleyball/sandvolleyball er i en positiv trend, og det har

vært en sterkt prioritert oppgave å utnytte dette markedsmessig. Dette har man også i stor grad

lykkes med, selv om det alltid er ønskelig med større og flere avtaler. Status er en blanding av nye

og utvidede avtaler. NVBF er også i dialog med flere nasjonale mediehus ift. mulig sendeflate for

verdensserien i sandvolleyball. Det jobbes også med en digital strategi for å styrke

oppmerksomhet og posisjonere for markedsavtaler.

Styret er meget godt tilfreds med det arbeidet som utføres og med de resultatene som oppnås

som gjør at man kan ha et høyt aktivitetsnivå i Norsk Volleyball.
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NORGES VOLI.EYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 8/2019

30. mars 2019, Tønsberg (Stokke)

Tilstede:
Forbundsstyret: Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Mette Kristin Alstad

Østvik, Jørre Kjemperud, Oddbjørn Kvammen, Bendik Huus, Geir Eithun,

David Cox

Forfall: Eirik SØrdahi, Marte Guro Arnesen, Rebekka Aase Bahr

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremøtet.

SAKSLISTE:

God kj enn ing
Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker
Sak 32 Regnskap 2018 Årsavslutning

Sak 33 Budsjett 2019

Sak 34 Seriestruktur 2019-2020

Sak 35 Status fra Lisensutvalget

Sak 36 Reglementsrevidering 2019/2020

Sak 37 Status organisering prosess

Sak 38 FS møte og representasjonspian

Drøftingssaker
Sak 5 Strategi Rekruttering (Evaluering Minivolleyball — Mesterskap for Ungdomsskoler)

Sak 6 Karriereplanlegging

Orienteringssaker
Sak 20 Status administrativ struktur

Sak 21 Status utvalg og komiteer
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God kj enn ing
Innkalling:
Godkjent.

Godkjenning av agenda:

Godkjent.

GS Orienterer
GS orienterte kort om:

• Pga sykemeldt president er 1. visepresident fungerende president under møtet.

• Staben og om stabssamlingen i mars

• NVBFs Regnskapsleverandør

• Internasjonal sittevolleyball turnering i mars i Stavanger

• ldrettstinget 24.-26. mai

Under denne saken drøftet også FS ldrettstinget (spesielt forslag til lovendringer) og hva

Volleyballforbundet ser som viktige saker åfå gjennomslag/oppslutning rundt.

Beslutningssaker

Sak 32 Regnskap 2018 Årsavslutning

GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 2018 med overskudd 442.973,-

som overføres til annen egenkapital og FS gir sin signatur/godkjenning.

2. NVBF tar forbehold om endelig taligrunnlag fra regnskapsfører, og ved eventuelt behov

for justering av resultat 2018, vil FS gi sin tilslutning på e-post. Dersom FS ønsker kan det

gjennomføres et eget telefonmøte i saken.

Enstemmig vedtatt

Sak 33 Budsjett 2019

GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar Budsjettet 2019 med overskudd på kr 972 910,-

Enstemmig vedtatt
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Sak 34 Seriestruktur 2019-2020

GS innledet til saken.

Tidligere saksdokumentasjon:

FS-sak 69/2018 (2016-2018) - 0-sak 41/-FS-sak 80/2018 (2016-2018) - FS-sak 1/2018 - FS-sak

3/2018 - 0-sak 2/2018 - FS-sak 27/2019 - Høringsuttalelse fra: NTV styret, TVN, Avdeling Sport

(NVBF), Reglementsutvalg (oppnevnt av FS)

Forbundsstyret har i sin behandling av seriestruktur allerede vedtatt (ES Sak 27, 2019):

.1. Forbundsstyret bes/utter følgende prinsipielle endringerfor seriestrukturen 2019-2020:

a) Direkte opprykk fra 1. divisjon til eliteserien for vinneren av 1.divisjon.

b) Direkte nedrykk til 1.divisjon for lag på 8.plass i eliteserien.

c) Lag på 2. og 3. plass i 1.divisjon spiller kvalifisering mot lag på 7.plass i eliteserien om

plass i eliteserien.

d) Sluttspill i eliteserien justeres ihht. ovenfor.

e) 1. divisjon 2019-2020 består av 10 lag i en avdeling per klasse.

f) Det spilles ikke rankingturnering i 1.divisjon, kun hjemme- og bortekamper.

g) Lag på 9. og 10.plass rykker ned fra 1. divisjon.

h) Det gis ingen vegringsrett for deltagelse i 1.divisjon.

2. G5 bes om at endringene implementeres i NVBFs reglementet og administrative reguleririger

og at reglementene fremlegges til FSfor godkjenning 30. mars 2019.

3. FS ønsker en høring som skal utrede eventuell deltakelse i både Elite og 1. div, begge kjønn,

med tilpassede kriterier, for TVN. FS Ønsker med denne høringen å finne beste måte å legge

til rette for et godt helhetlig sportslig kamptilbud for alle elever ved TVN, og ønsker å

invitere TVN, NTV og NVBF avdeling Sport i høringen. Høringsfrist settes til 20 mars og G5 bes

om å iverksette.

Reglementsutvalg har foretatt justeringer i reglement ihht. vedtak gjort av FS.

Det er gjennomført en høring ihht. punkt 3 i vedtaket.

Da høring og tidligere vedtak var lagt til grunn, behandlet ES saken med følgende konklusjon:

Vedtak:
1. Forbundsstyret godkjenner seriestruktur i eliteserien og 1.divisjon fra og med sesongen

2019-2020, med følgende tillegg:

TVN deltar i både Elite og i div, begge kjønn.

TVN blir plassert inn som lag nr. 9 i Elite, og lag nr. 11 i 1. Div.

TVN deltar ikke i sluttspill.

TVN spiller en kamp mot hvert av motstanderlagene, og den spilles på hjemmebane for

TVN.
TVN ivaretar losji for de lag som har behov for overnatting.

TVN betaler halv serieavgift

2. Forbundsstyret ber GS sørge for at reglementene justeres ihht vedtatt seriestruktur.

Enstemmig vedtatt
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Sak 35 Status fra Lisensutvalget
GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar status fra Lisensutvalget til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 36 Reglementsrevidering 20 19/2020

GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner de fremlagte reglementene, med unntak av reglement NM

Sr, og Adm regulering NM Sr, med de innspill som fremkom i møtet. Gjeldende nye

reglement og reguleringer publiseres på volleyball.no så snart protokollen er godkjent av

FS.

2. De gjenstående reglementene, inkludert revidert versjon av NM Sr, fremlegges for GS og

P5 til godkjenning. Ved vesentlige prinsipielle endringer sendes saken på høring til FS

dersom P5 vurderer det som mest hensiktsmessig.

Enstemmig vedtatt

Sak 37 Status organisering prosess
GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar status til orientering og ser frem til at regionene jobber videre med å

få personer på plass i de ulike utvalgene.

2. FS godkjenner de fremlagte utvalgsinstrukser og vedtektene for regionalt styre i ny

organisasjon, med de presiseringer som fremkom i møtet. FS ber GS om å gjøre de

nødvendige justeringer i instrukser.

3. FS vil avklare sin representasjon på regionstingene under sak 38.

Enstemmig vedtatt

Sak 38 FS møte og representasjonspian
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GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret oppnevner følgende til å representere NVBF på ldrettstinget 2019: -

president Eirik Sørdahi - 1. visepresident Yngvild Larsen Schei

2. FS oppnevner følgende representasjon på regionstingene:

Sogn og Fjordane, 25 april: Geir Eithun

Trøndelag, 28 april: Marte Guro Arnesen

Nord, 28 april: Mette Kristin Alstad Østvik

Hordaland, 4 mai: Geir Eithun

Møre og Romsdal, 4 mai: Ole Lurideby

Sydvest, 8 mai: Oddbjørn Kvammen

Øst, 11 mai: Yngvild I Schei

3. FS fastsetter følgende møteplan for 2019:

Det ble ikke fastsatt ny møteplan. Forslag til møteplan sendes FS pr E-post for

god kjenni ng.

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Sak 5 Strategi Rekruttering (Evaluering Minivolleyball — Mesterskap for Ungdomsskoler)

• Rekruttering og økt aktivitetsskaping er et prioritert område for NVBF. Flere aktivitetstiltak er

satt i gang de siste årene (eksempelvis minivolleyball og teen volley), og når vi mål og

intensjon er?

• Innføring av teen volleyball, hvor langt har vi kommet? må noe justeres (evalueres) av

konseptene minivolleyball eller teen volleyball?

• Hvor lenge bør et konsept være <(full drift» før det endres, avsluttes, forbedres? Hvordan få

til et likt tilbud over hele landet, hvilket ansvar har klubbene, hvilket ansvar har NVBF?

• Minivolleyball er uten tvil en rekruteringsarena, og hva med overgangen fra mmi til 6’er

volleyball og «spissing» (nominering landslag), mister vi mange på veien, hva skal til for å få

ungdom værende i et livslangt løp i klubben? Hva skal være volleyballens modell?

• Noen regioner har i dag tilbud om volleyballaktivitet for ungdomskoler men dette er ikke et

likt tilbud over hele landet, er dette en rekrutteringsarena eller når vi «kun» de som allerede

er i klubb, bør vi utrede behovet for et ungdomsskolemesterskap?
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FSfikk ikke tilstrekkelig tid til å drøfte denne saken, men det er enighet om at saken løftes inn i FS

igjen, til drøfting på et strategisk — overordnet nivå. Det er positivt om FS medlemmer sender sine

betraktninger til GS iforkant av drøftingen. Da FS har drøftet saken vil den naturlig sendes ADM

(Avdeling idrettsutvikling) for videre utredning og vurdering.

Sak 6 Karriereplanlegging

GS innledet til saken

Denne saken har to hovedmål:

• Vi Ønsker å holde utøverne i idretten lengst mulig gjennom å henlede oppmerksomheten på

ulike muligheter som finnes — “karriereplanen”

• Vi ønsker at volleyball skal bli en naturlig del av kroppsøvingsfaget i grunnskolen —

“utdanningsløftet”.

FSfikk ikke tilstrekkelig tid til å drøfte denne saken, men det er enighet om at saken løftes inn i FS

igjen, til drøfting på et strategisk — overordnet nivå. Administrasjonen har drøftet saken før F5

møtet og har ser dette som en forholdsvis omfattende sak som vil kreve ressurser, og NVBF

bør/må vurdere sakens omfang og kompleksitet i en prioritering opp mot andre oppgaver. Det er

positivt om F5 medlemmer sender sine betraktninger til GS iforkant av drøftingen på neste FS

møte. Da FS har drøftet saken vil den naturlig sendes ADM (Avdeling idrettsutvikling) for videre

utredning og vurdering.

Orienteringssaker

Sak 20 Status administrativ struktur

GS innledet til saken.

Administrativt er NVBF delt inn i 5 avdelinger som skal ivareta klubbene i hele landet. Ved siden

av dette vil det være regionale styrer med ansvar og oppgaver gitt i egne vedtekter. De regionale

utvalg velges på vårens regionsting, og her vil det være personer som ønsker å bidra til utvikling

og vekst i norsk volleyball.

NVBF har laget en presentasjonsside på volleyball.no som gir oversikt over:

• Omorganiseringen og tilhørende dokumenter sendt ut til organisasjonen

• Utvalgsbeskrivelser

• Vedtekter for regionale styrer

• Oversikt over avdelingene med hovedarbeidsområder og hvem som jobber med hva

F5 ønsker at administrasjonen lager ytterliggere «spisset» presentasjon av hvordan

administrasjonen nå er organisert iforhold til øvrig organisatorisk omorganisering, medfokus på

hvorfor, hvordan og hva som forventes oppnådd.
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Sak 21 Status utvalg og komiteer

GS innledet til saken.
GS ber styret se på hvordan de ulike utvalgene og komiteene skal «fornyes og moderniseres» slik

at mandat og oppgaver er avklart.

FS tar saken til orientering og ber GSfremlegge forslag til instrukser og mandat til de ulike

utvalgene/komiteene. Saken behandles først i P5 som deretter fremlegger forslag til FSfor

godkjenning.
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NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyret - E-post behandling

Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Cie Lundeby, Bente Siljander, Mette

Kristin Alstad Østvik, Marte Guro Arnesen, Jørre Kjemperud, Oddbjørn

Kvammen, Rebekka Aase Bahr, Bendik Huus, Geir Eithun, David Cox

Forfall:
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Ref. inrikalling og saksdokumenter til e-post-mote sendt fra GS 6. mai 2019.

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene, med unntak av til sak 39 der Ole

Lundeby og Bente Siljander selv erklærte seg inhabile.

SAKSLISTE:

God kj enn ing
Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker
Sak 39 Eiitekiubbiisens 2019/2020

Sak 40 NM reglement senior

Godkjenning
Inn kai li ng:
Godkjent.

Godkjenning av agenda:
Godkjent.
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Sak 39 Eliteklubblisens 2019/2020

Vedtak:

1. Forbundsstyret tildeler med forbehold eliteklubblisens for 2019/2020 til følgende

klubber og TVN:

Kvinner: BK Tromsø, Førde VBK, IL Koll, KFUM Volda, NTNUI, Oslo Volley, Randaberg IL,

TIF Viking

Menn: Askim VBK, BK Tromsø, Førde VBK, Koll IL, NTNUI, Randaberg IL, OSI, TIF Viking

2. Tildelingeri forutsetter at samtlige klubber og TVN sender inn påkrevde vedlegg ihht

søknad om elitelisens så snart disse foreligger etter endt årsmøte og revisjonsberetning.

3. FS understreker at manglende innbetaling av startavgift for sesongen 2019/2020 kan

føre til tilbaketrekking av tildelt lisens og klubben mister retten til å delta i Eliteserien.

4. FS gir Topp Volley Norge (TVN) tillatelse til å delta i Mizunoligaen sesongen 2019/2020.

Ens temmig vedtatt

Sak 40 NM reglement senior

Vedtak:

1. Forbundsstyret foretar følgende justering i NM reglement for senior: Cupen 2019/2020

gjennomføres som før med unntak av at det i kvartfinalerunden spilles kun én kamp.

2. GS bes om at reglementet justeres iht. denne endringen.

Enstemmig vedtatt
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NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 9/2019

14. juni 2019, Oslo (Ullevål)

Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Mette

Kristin Alstad Østvik, JØrre Kjemperud, Oddbjørn Kvammen, Geir Eithun,

Beate Sødal
Forfall: Marte Guro Arnesen, Rebekka Aase Bahr Bendik Huus, David Ccx

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremøtet.

SAKSLISTE:

God kjen n ing
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker
Sak 40 Regnskap 2018

Sak 41 FS møteplan høst 2019
Sak 42 Status FS halvveis i Tingperioden 18-20

Sak 43 Generalforsamling NVE AS

Drøftingssaker
Sak 7 Dialogmøter med 1K
Sak 8 NVBF vil — NVBF skal — ny Handlingsplan Tinget 2020

Orienteringssaker
Sak 22 Orientering fra ldrettstinget 2019

Sak 23 World Tour
Sak 24 Status ny Organisasjon

Sak 25 Kick-off samling tillitsvalgte
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God kj en ni ng
Inn ka ing:
Godkjent.

Godkjenning av agenda: Agenda godkjent med to endringer. Saken Generalforsamling i NVE AS

ble besluttet lagt inn i agenda som Beslutningssak 43. Orientering fra NTV årsmøte ble lagt inn

som orienteringssak 26.
Godkjent.

GS Orienterer
GS orienterte kort om:

• Staben

• NVBFs Regnskapsleverandør

• Aktivitetsoversikt fremover

Beslutningssaker

Sak 40 Regnskap 2018

Presidenten og GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 2018 med overskudd på

kroner 102 697,- som overføres til annen egenkapital og FS gir sin

signatur/godkjenning.

2. FS er lite tilfreds med kvaliteten på regnskapsrapporteringen til styret i 2018 og hittil

i 2019. Dette gjelder både tidspunkt for levering av regnskap og kvaliteten på det

produktet FS mottar. FS ønsker regnskapet rapportert etter følgende mai i tiden

fremover:
6 regnskapsrapporteringer årlig, ved utgangen av hver mva-periode.

Regnskapsrapporteringen kan skje på e-post uten at det er berammet FS møte

på leveringstidspunktet.
Regnskap skal fremlegges for FS senest 50 dager etter regnskapsperiodens

utløp.
Kategorisert saldoliste for debitorer skal vedlegges i regnskapsoversendelsen.

Her skal det også fremgå alder på saldo. Kategoriene er: privatpersoner,

klubber, regioner, barteravtaler, andre kunder

Enstemmig vedtatt
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Sak 41 FS møteplan høst 2019

GS innledet til saken.

Vedtak:

3. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte møteptanen med de endringer som fremkom

på møtet.

• 21. Okt.
møte Mandag

November
(ved behov) = ir

Enstemmig vedtatt

Sak 42 Status FS halweis i Tingperioden 18-20

Presidenten innledet til saken.

Samtlige tilstedeværende styremedlemmer ga så sin tilbakemelding om sin opplevelse av første

halvdel av tingperioden. GS noterte samtlige innspill og vil ta det med i sitt videre arbeide. Blant

annet kom det flere forslag under evaluering av utvalgsarbeidet. Her vil GS følge opp de enkelte

forslag og invitere flere FS medlemmer inn i både eksisterende og foreslåtte nyetablerte utvalg.

Formaliseringen av nye utvalg vil gjøres under FS møtet den 26 Aug.

Vedtak:

1. Forbundsstyret ser det som viktig å evaluere og drøfte styrets første år av tingperioden.

Enstemmig vedtatt

Sak 43 Generalforsamling NVE AS
Presidenten innledet til saken

1. Forbundsstyret gir Presidentskapet fullmakt til å gjennomføre Generalforsamling i NVE

AS

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Sak 7 Dialogmøter med 1K

GS innledet til saken.

Som en del av modernisering i norsk idrett er det viktig for FS som SF å drøfte hvordan vi som
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særforbund skal samarbeide med ldrettskretsene. En besøksrunde høsten 2019 ble drøftet, og

det kom mange innspill vedrørende agendapunkter, deltakelse mm. GS noterte alle innspill og vil

ta dette med i forberedelsene til besøksturneen.

Hovedelementer var:

Ha hovedfokus på både et sentralpolitisk og lokalpolitisk agendapunkt.

Anleggssituasjonen i kretsen.

Volleyball i skolen — samarbeidsprosjekt «lanseres»

Ha med «lokal» representasjon

Sak 8 NVBF vil — NVBF skal — ny Handlingsplari Tinget 2020

GS innledet til saken.

NIF/ldrettstinget har vedtatt ny handlingsplan «Idretten Vil» og NVBF må starte jobben med ny

handlingsplan 2020-2024. Vi (alle SF) er sterkt oppfordret til å benytte lik maI og struktur på våre

strategier og plandokumenter. Styret drøftet:

• Hvordan går vi frem? — hvordan involverer og forankrer vi?

• «NVBF vil» skal fremstå som det overordnede strategiske dokument.

• «NVBF skal» vil være det strategiske plandokument — hva som forventes levert (når) — i

henhold til prioritet - og satt i system

Orienteringssaker

Sak 22 Orientering fra ldrettstinget 2019

Presidenten innledet til saken.

• Det blir innført to-årig tingperiode (deler av styret valgt for 4 år, resten for 2)

• Det ble gjort få endringer på langtidsplanene «Idretten vil»

• 70% av saksbehandlingen går til lovsaker, og det betraktes som litt i overkant når norsk idrett

samles til en så stor og viktig møteplass

• Tingets hovedsak var på mange måter valg av ny ldrettspresident og nytt ldrettsstyre. FS tok

seg tid til å drøfte den oppmerksomhet valget av ny President har fått i media etter valget.

Sak 23 World Tour

GS innledet til saken.

• NVBF har søkt om *wT i Norge (Oslo) i august 2019. Det er V. Høidalen som promotor som

ønsker å gjennomføre en slik turnering.

• Formelt er ikke kontrakt med CEV/FIVB signert, vi avventer en garanti fra Høidalen på

økonomi/budsjett.

• FS tar saken til orientering og ber GS om å sikre en økonomisk garanti fra Promotor, med siste

frist den 20 Juni.
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Sak 24 Status ny Organisasjon

GS innledet til saken og orienterte kort om status:

• Alle 7 regionsting er gjennomført i perioden 24. april — 11. mai, lav deltakelse men samtlige

regioner har vedtatt at regionens organisasjonsnummer bringes til opphør, og

endringsmelding gjøres i Brønnøysundregistrene. Regionens virksomhet endres i tråd med

NVBFs vedtekter for regionalt styre i NVBF

• 6 av 7 regioner har gjennomført valgmøter (ikke Sogn og Fjordane)

• Ca. 80 personer er valgt inn i regionale styrer og 3 utvalg pr. region og ADM har i juni

gjennomført oppstartsmøter med utvalgene og de regionale styrene.

• Regionene er bedt om å sørge for innsending av alle bilag for 2019 for regionen. Dette for at

regnskapskontoret (IRK) får satt i gang jobben i ny struktur/organisasjonsmodell.

FS ser positivt på den jobben som GS har nedlagt i denne prosessen og ser frem til at ny struktur er

på plass fra 1. juli 2019.

Sak 25 Kick-off samling tillitsvalgte

GS innledet til saken.

Ca. 80 personer er nå valgt inn i regionale styrer og 3 utvalg pr. region. Det å skape møteplasser

som gir dialog, skape energi og begeistring/motivasjon, ny kunnskap (work-shop) samt gi

anerkjennelse til frivillighet er viktig. Det er en organisasjonsoppgave å gjøre stas på alle som

legger ned en innsats i utvalgene og skape gode rammer for det arbeidet som utvalgene skal gjøre

sammen med NVBFs administrative avdelinger, derfor planlegges det at en type kick-off samling,

som foreslås 31.8.-1.9 2019 i Oslo

Sak 26 NTV Orientering fra NTV årsmøte og drøfting om samarbeid

GS og President innledet til saken

Det ble referert fra årsmøtet samt referert fra protokoll. FS drøftet videre samarbeide med NTV

og det kom mange innspill til områder vi kan forbedre vårt samarbeide på.

Noe av det som kom frem:

NTV bør inviteres til FS minimum en gang i året for drøfting og utveksling

NTV bør distribuere sine referater bredere slik at oppmerksomheten knyttet til NTV og deres

arbeide blir større.
Lisens bør innføres også for i div, samtidig som lisensen revideres og kortes betydelig ned.

Øvrige punkter ble notert av GS og tas med i GS videre dialog med NTV
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NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 10/2019

30. august 2019, Oslo (Ullevål)

Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Mette

Kristin Alstad Østvik, Jørre Kjemperud, Marte Guro Arnesen, Bendik Huus

Geir Eithun, Vibeke Molvik

Forfall: Oddbjørn Kvammen, David Cox

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremØtet.

SAKSLISTE:

God kjen n ing
Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker
Sak 44 Regnskap 2019 (30.06.19)

Sak 45 Økonomisk status
Sak 46 NIF HØringer
Sak 47 NM i Sandvolleyball Sr

DrØftingssaker
Sak 9 Henvendelse fra NIF
Sak 10 Styrets arbeid - Opprettelse av utvalg

Skoleutvalget — volleyball i skolen og utdanning. (En del av Idrettsutvikling) Karriere/utdanning og

klubbutvikling. (En del av Verdi og kompetanse)

Sportslig utvalg
Utvalg handlingsplan — «Volleyballen vil»

Orienteringssaker
Sak 26 Kick-off samling
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God kj enn ing
Innkalling og agenda:
Godkjent med en endring. Det åpnes for drøfting av mulig søknad FIVB om endring av regelverk.

Dette basert på NTV behandling av saken i deres årsmøte. Saken behandles avslutningsvis i

møtet.

GS Orienterer
GS orienterte kort om:

• Staben og sommerens utfordringer

• Kursoversikt
• Klubbutvikling
• Aktivitetsoversikt

Beslutningssaker

Sak 40 Regnskap 2019 (30.06.19)
GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar den fremlagte status til orientering, men Ønsker til neste møte å
få presentert regnskap og rapportering i henhold til den mai som er vedtatt i tidligere

møte.

2. Forbundsstyret gir GS i oppgave å utarbeide et budsjettgrunnlag for siste halvår, og

dette fremlegges for FS til godkjenning.

Enstemmig vedtatt

Sak 45 Økonomisk status
GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar den fremlagte status til orientering og ber GS rapportere til FS i
henhold til vedtak i FS-sak 40/2019.

2. FS ber administrasjonen v/GS om å innføre nye og skjerpede rutiner og retningslinjer

for fakturering, og innkreving av fordringer. Det vises til eget notat ad fakturarutiner

som ble fremlagt og godkjent i møtet. Administrasjonen gis også fullmakt til å kreve

forskuddsbetaling ved ulike aktiviteter, der det er hensiktsmessig.

3. FS besiutter at de spillere som er skyldig NVBF penger ikke vil bli tatt ut til samling

eller representasjonsoppdrag før fordringen er betalt. Likeledes vil klubber som

skylder penger bli utelatt fra cup/seriespill inntil fordringen er betalt.

Enstemmig vedtatt
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Sak 46 NIF Høringer
GS innledet til saken

Vedtak:

1. Forbundsstyret gir GS og Yngvild larsen Schei i oppgave å svare på
høringene etter innspill fra FS gitt i møtet.

Enstemmig vedtatt

Sak 47 NM i sandvolleyball Sr
GS innledet til saken

Vedtak:

1. FS Ønsker volleyball som idrett spredt utover landet i størst mulig omfang. FS ber

derfor GS understreke ovenfor NRK/NIF at banekapasitet er avgjørende for hvor man
kan legge NM i sandvolleyball, og så vidt FS kjenner til er ikke anleggsfasilitetene slik at

dette kan gjennomføres på Hamar.

FS vil foreta en ny vurdering av deltakelse i NM-uka når anleggsfasilitetene er avklart.

FS ber GS om å lyse ut arrangementet 2020 i organisasjonen, og gir NRK/NIF beskjed om

at vi ikke deltar i NM uka 2020.

Enstemmig vedtatt

DrØftingssaker

Sak 9 Henvendelse fra NIF
GS innledet til saken.

Bakgrunn for saken er dialog og møter med NIF, ref. FS-sak 44 og FS-sak 45.
President Sørdahl vil følge opp henvendelse ved å invitere til møte mellom partene.

Sak 10 Styrets arbeid - Opprettelse av utvalg
Presidenten innledet til saken.

FS drøftet de forskjellige foreslåtte utvalg, hvor de «hører hjemme» i NVBF’s øvrige utvalg og
avdelinger, samt innhold, planer og forventninger knyttet til fremdrift og målsettinger. Det ble

videre delt ut fire notat av Presidenten som ble gjennomgått. Formålet med utvalgene er å opprette

et spesielt fokus mot viktige områder for utviklingen av NVBF. Vi ønsker å utnytte den
spisskompetansen som er blant forbundsstyrets medlemmer, kombinert med andre ressurser som

inviteres inn i utvalgene samtidig som utvalgene bygger kompetente ressurser rundt
administrasjonen i forbundet.

Protokoll FS-møte nr.1O/2019 (Forbundsstyret 2018-2020) 3



FS fordelte så representasjon i utvalgene.

Økonomi og Lisens (Drift/Stab): er etablerte utvalg og Ole L fortsetter å lede disse. Ole L

informerte om noen endringer som vil bli gjort i de respektive utvalg.

Reglement (Arrangement og Konkurranse): er etablert. Her går Bente S inn, og Mette Kristin A 0
ut.

Utdanningsløftet —Volleyball i skolen (Idrettsutvikling) Her representerer Mette Kristin A 0 og

Marte Guro A.

Etterutdanning/Karriereplan (Verdi og Kompetanse): Her representerer Bendik H.

Sport: Her går Jørre K og Yngvild L S inn.

Utvalg ny handlingspian: Her tar Presidentskapet rollen som utvalg.

FS ber GS om å påse at oppstart av utvalg finner sted denne høsten, samt bidrar til å koble FS

representasjon til rett utvalg og avdeling slik at rolle og fremdrift avklares. Utvalgene rapporterer

status til FS ved hvert FSmøte. Hvis det ikke har vært noen aktivitet siden forrige FS-mØte

rapporteres også det.

Orienteringssaker

Sak 26 Kick-off samling

GS innledet til saken.

• Program og prosjektplan gjennomgått

• FS går inn i gruppene slik det er planlagt og ser frem til en felles kick-off for det frivillige

arbeidet i ny organisasjonsmodell.

Øvrig sak til behandling i dette møtet:

Drøfting av mulig søknad til FIVB om endring av regelverk, Dette basert på NTV behandling av

saken i deres årsmøte.

Bendik Huus innledet til saken.

Etter å ha drøftet saken, ber FS GS om å søke CEV/FIVB om dispensasjon fra regelverket. Dette

gjelder tillatelse til at ballen kan gå i taket på egen banehalvdel uten at spillet stoppes. Det vil

legges til grunn i søknaden at vi vil benytte amerikansk reglementstolkning.

Videre at det skal kunne være tillatt å benytte ball under oppvarming, mellom settene, på banen.

Sistnevnte vil ikke sendes som noen søknad, men mer som en avklaring på at vi tolker denne

tilpasning som ok og innenfor det mandat vi har som Nasjonalt Forbund.
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NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 11/2019

21. oktober 2019, Oslo (Ullevål)

Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Mette

Kristin Alstad Østvik, JØrre Kjemperud, Marte Guro Arnesen, Geir Eithun,

Oddbjørn Kvammen, David Ccx

Forfall: Bendik Huus

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Robert Spilmann, leder DRK, tilstede på en innledning til drøftingssak 12. Av

praktiske hensyn ble da drøftingssak 12 behandlet først.

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremøtet.

SAKSLISTE:

God kje nn ing
Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker
Sak 48 Regnskap 2019 (30.09,19)

Sak 49 Fremdriftsplan «NVBF vil»

Sak 50 Status utvalg og administrativ struktur

Drøftingssaker
Sak 11 Status budsjettarbeid og budsjettutkast 2019

Sak 12 Status DRK

Orienteringssa ker
Sak 27 Status og oppstart av volleyballsesongen 2019/2020

Sak 28 Status landsiag og sport
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Sak 29 Forbundsting 2020

Sak 30 Status markedsarbeid og NVE

Sak 31 Rent Særforbund

God kj enn ing
Innkalling og agenda:
Godkjent.

GS Orienterer
GS orienterte kort om:

• Staben og stillingen som sportsjef (utlyst)

• CEV kongressen

• Nevza møte

• Økonomi og nye rutiner, årshjul fakturering, saldoliste

FS ber GS om å forberede en drøftingssak til neste FS møte: Tema NEVZA, hvordan skal dette

samarbeidet utvikles i årene fremover?

Beslutningssaker

Sak 48 Regnskap 2019 (30.09.19)

GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret (FS) tar den fremlagte status til orientering.

2. FS ber GS om å involvere Økonomiutvalget i hvordan regnskap og budsjett skal

presenteres for FS. Herunder også nØkkeltall og utviklingen av disse som det er viktig

for FS å følge med på.
3. Enhver regnskapsavslutning må inneholde periodiseringer som forklares i form av en

note som følger regnskapet. På denne måten vil regnskapet fremstå som et godt

styringsverktøy på forbundets drift.

4. Fra og med 1.7. hvert år følger en resultatmessig årsprognose regnskapene som

presenteres for FS.

Enstemmig vedtatt

Sak 49 Fremdriftsplan «NVBF vil»

GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til fremdriftsplan i

arbeidet med ny handlingspian.
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2. Presidentskapet, i tett dialog med GS, er ansvarlig for fremdriften i arbeidet

med ny handlingspian.

3. GS bes om å oversende et første utkast til Presidentskapet, for videre

bearbeiding, innen 15. november.

Enstemmig vedtatt

Sak 50 Status utvalg og administrativ struktur

GS innledet til saken

1. Forbundsstyret ser behovet for å revidere mandat, premisser og instruks for DRK og

ber GS fremme en sak til neste FS møte.

2. Forbundsstyret ber GS fremlegge mandat for Økonomiutvalget, Sportslig utvalg,

Reglementsutvalget. GS bes om å videre utrede tilhørighet (i utvalgsstruktur) og

mandat for utvalgene: Utdanningsløftet og Etterutdanning/karriereplanutvalget i

samråd med Presidentskapet og oppnevnte FS representanter. Mandat godkjennes

endelig av FS.

3. Forbundsstyret tar den fremlagte status til administrativ struktur til orientering.

Enstemmig vedtatt

DrØftingssaker

Sak 11 Status budsjettarbeid og budsjettutkast 2019

GS innledet til saken med å gi status og innspill på hovedtrekkene i budsjettarbeidet, samt kort

informasjon om

Overgangen til en felles økonomi med like satser og struktur for hele landet, egenandeler, «frie vs.

bundne midler>), hva «treffer» NVBF og hva har tradisjonelt truffet regionalt nivå, omlegging til en

enklere prosjektnummerplan som gir bedre rapportering.

Statlige midler og tildelinger via NIF, rammebetingelser for Norsk idrett er overskuddet fra Norsk

Tipping, Kulturdepartementets øremerking og føringer, forutsetninger for å få utviklingsmidler

Forutsetning for toppidrettsmidler

Målet med drøftingssaken var at FS har en overordnet strategisk budsjettdrøfting og at neste

versjon av budsjett vil være på den maI vi skal arbeide etter fra 2020 og videre.

FS ber GSfremlegge saken som beslutningssak på neste FS-møte

Sak 12 Status DRK
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Leder i DRK, Robert Spilmann, hadde en presentasjon for FS om status for komiteens arbeid og

fre md rifts plan.
GS har tidligere meddelt at DRKs instruks bør revideres. Det er behov for å drøfte komiteens

ansvar samt den etablerte oppfølgings og rapporteringsplikt komiteen har til GS. Videre er det

nødvendig å drøfte de «korrekte» grenser for ansvar og mandat mellom FS, komite, GS og/eller til

den/de GS utpeker som ansvarlig for oppfølging og leveranse administrativt. Videre hvilke tiltak og

føringer (i henhold til strategi og handlingspian) som skal ligge inn under komiteen for å nå

omforente mål iht. kvalitet, kompetanse, utvikling og budsjettansvar

Som en del av drøftingen ser FS det som nødvendig at G5 utarbeider ny og revidert instruks og

fremlegger den til godkjenning i FS. Ved behov tas presidentskapet inn i utarbeidelsen av ny

instruks for saken fremlegges for FS.

Orienteringssaker

Sak 27 Status og oppstart av volleyballsesongen 2019/2020

GS innledet til saken.

NVBF har gått over til TurneringsAdmin (TA) som nytt verktøy for spillesystem. Systemet skal

erstatte Profixio. Systemet er integrert med resten av NIF sitt system SportsAdmin, Minldrett,

KompetanseAdmin osv. Systemet ble tatt i bruk i august måned. Dette arbeidet har hatt prioritet

og utover det har følgende (noen utvalgte) oppgaver hatt fokus: Nasjonale og internasjonale

overganger, presisert regelverk rundt ToppVolley, NM og terminplan, lisensinformasjon og

lisenssjekk eliteserie og 1.divisjon, innleggelse av spillerinformasjon i DataVolley for eliteserien og

1.divisjon, oppfølging av serieoppsettet i lavere divisjoner som er planlagt og igangsatt

DataVolley brukes i eliteserien, e-scoresheet i eliteserien og 1.divisjon. Informasjon og

dokumenter om verktøyet er sendt ut til samtlige klubber før seriestart. 1.sereiehelg: ingen

problemer med noen av systemene (eliteserie). Ifølge statistikk fra GeniusSports så var det 18183

treff på nettsidene våre fra 1122 brukere. 2.seriehelg: ingen problemer eliteserien, i kamp i

1.divisjon der e-scoresheet ikke ble brukt. Ny statistikk viser 22055 treff på web av 1357 bruker.

Sak 28 Status Landsiag og Sport

Presentert i nøkkeltall:

VOLLEYBALL:
Senior Menn Samlingsdøgn: 37, Senior Kvinner: Samlingsdøgn: 28

Junior: Samlingsdøgn: 16, Mestcrskapsdøgn: 4
Ungdom: Samlingsdøgn gutter: 20, Samlingsdøgn jenter: 22

Mesterskapsdøgn gutter: 10, Mesterskapsdøgn jenter: 9

Total aktivitet landslag: Døgn treningssamlinger: 139, Døgn mesterskap: 27

SAN DVOLLEYBALL:
Landslag menn: Mol/Sørum har vunnet 7 av de siste 11 turneringene de har spilt, og er allerede

klare for OL i Tokyo. Mol/Berntsen avsluttet sesongen med en sterk 7. plass i OL

kvalifiseringsturneringen i Kina, og hovedrunde i WT-finalen i Roma.

Landslag kvinner: Begge lag har hatt en sesong preget av skader. (skulderoperasjoner i august)

Likevel klarte kvinnene å vinne første runde i Continental Cup, og kvalifisere lag til EM. Begge
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skulderoperasjonene har gått bra, og spillerne er på god vei tilbake, med håp om å delta allerede

på samling i desember.

Junior:
Samlingsdøgn gutter: 13, Samlingsdøgn jenter: 19

Mesterskapsdøgn gutter: 17, Mesterskapsdøgn jenter: 12

Sak 29 Forburidsting 2020

Mai/Juni er preget av mange «røde» dager/helger. Vi har tidligere hatt det samme helg som NIEs

ledermØte (6-7 Juni i 2020), men det er ikke optimalt, så dato for Forbundsting 2020 settes til 13-

14 juni. Sted vil være Gardermoen/Oslo/Fornebu (ADM innhenter anbud i disse dager og av

hensyn til økonomi plasseres det i Oslo)

Sak 30 Status markedsarbeid og NVE

GS innledet til saken.

Det jobbes med å legge til rette for/utvikle NVE til å bli et selskap som skal ivareta og utvikle

medie-markedsrettighetene til NVBF 100 %, med den målsetning å øke kapitaliseringen av norsk

volleyball ytterligere.

Man er i 2019 i kontakt med mange nye mulige samarbeidspartnere, og det er signert nye avtaler.

Suksessen til Anders Mol & Christian Sørum har bidratt til økt oppmerksomhet og mulighetsbilde,

men markedsarbeidet vil fortsatt kreve hardt arbeid og tålmodighet.

Videre jobbes det konkret med to kommersielle prosjekter, «fra fiskegarn til volleyballnett» og «

King Of The Court»

Sak 31 Rent Særforbund

GS innledet til saken.

Etter to år som Rent Særforbund skal NVBF sende inn ny søknad til ADNO (Antidoping Norge) om

Re-sertifisering som Rent Særforbund. Iforbiridelse med dette arbeidet vil NVBF også

oppdatere/revidere vedtatt beredskapsplan.

NVBF har hatt møte med ADNO 10. oktober 2019. med agenda:

Oppsummering av fjorårets statusmøte

Gjennomgang av eksisterende handlingsplan, med ny statusoppdatering

Videre planer for det forebyggende arbeidet, herunder oppdatert/ny handlingsplan med

risikovurdering.

Overordnet har NVBF følgende programerklæring i nåværende handlingsplan:

«Ta utøvernes helse på alvor og ha nulitoleranse for doping» (organisasjonsansvar)

«Ta aktiv avstand til bruk av doping» (utøver ansvar)

NVBF skal lage ny handlingspian «NVBF vil>) som fremlegges på Forbundstinget i 2020 og vil ta

med antidopingrelaterte tema inn i dette arbeidet. Forslag til ny handlingsplan publiseres ca. 1.

mai 2020.
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NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 12/2019

1. desember 2019, Oslo (Teams møte kuo.00-13.00)

Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Bendik

Huus, Rebekka Aase Bahr, David Cox

Forfall: Oddbjørn Kvammen, Geir Eithun, Marte Guro Arnesen, Mette Kristin Alstad

Østvik, Jørre Kjemperud

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremøtet.

SAKSLISTE:

Godkjenning

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker
Sak 51 Status regnskap (30.10.19)

Sak 52 Økonomisk modell

Sak 53 Ankesak (BK Tromsø)

Sak 54 lnnspill fra NTV om prøveordning i nasjonale serier

Drøftingssaker
Sak 13 NVBF vil
Sak 14 Strategi Arrangement og oppnevninger av TD og DD

Orienteringssaker
Sak 32 Status mandat og instrukser utvalg

Sak 33 Status Retningslinjer Sport

Sak 34 Status Volley Uka
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God kj enn i ng:
Innkalling og agenda godkjent.

GS Orienterer
GS orienterte kort om:

Stab/administrativ struktur. NVBF går fra 5 til 3 avdelinger fra 1.1.2020. Det påvirker ikke

administrasjonens etablerte prioriterte hovedområder. De nye avdelingene er: Utvikling og

Kompetanse, Arrangement og Konkurranse, Drift og Stabsstøtte (Sport inngår her)

Avdelingene ledes av Line Busland, David Cox og Eva Lio.

Beslutningssaker

Sak 51 Status regnskap 2019 (30.010.19)

GS og leder av økonomiutvalget Ole Lundeby innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar den fremtagte status til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 52 Økonomisk modell

GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret gir GS i oppgave å utrede og fremlegge en sak til FS om harmonisering

av avgifter, gebyrer og Øvrige satser for 2020. FS ser det som viktig at dette gjøres

som en del budsjettbehandlingen for 2020 og som av del av moderniseringen, slik at

vi ikke opplever differensierte satser og ulik praksis, men kan bygge opp et likt tilbud

og prissetting med kvalitet i hele landet med forutsigbare rammer.

2. Som en del av moderniseringen vil NVBF synliggjøre en produktliste og bruke

volleyball.no som den viktigste kommunikasjonskanalen til klubbene og NVBFs

medlemmer.

3. En helhetlig oversikt, der alle økonomiske rammer for NVBF beskrives, skal legges

frem for FS innen 1.2.2020. Oversikten skal videre presenteres FS årlig og for hver

tingperiode, slik at FS kan foreta justeringer/revideringer i kostnacisbildet.

Enstemmig vedtatt
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Sak 53 Ankesak (BK Tromsø)

Presidenten innledet til saken

Vedtak:

1. Forbundsstyret har vurdert saken og ser behovet for at terminplanen inkluderer

Nevza aktiviteter med forutsigbare frister for klubbene. NVBF vil være pådriver for at

Nevza i fremtidig oppsett kommer med terminoppsett i god tid før serieoppsettet

sendes ut som endelig fra NVBF.

2. Klubben gis en kompensasjon for uforutsette utgifter på 50% av dokumenterte

utgifter. Det understrekes at denne saken håndteres spesielt, og at kompensasjon

innvilget her ikke gir presedens, ettersom Nevza, ved sen NCC plassering i terminliste,

er direkte årsak til saken. NVBF kan ikke lastes da overordnet myndighet (FIVB,

NEVZA, CEV) endrer terminoppsett.

3. NVBF vil rette en henvendelse til Nevza ift. en forbedret struktur og etablerte frister

for plassering av NCC og annen Nevza aktivitet fra og med 2020/2021 sesongen. FS

ber videre administrasjonen om å lage en veileder til alle klubber i Mizunoligaen,

inneholdende all relevant informasjon for internasjonal deltakelse.

Vedtatt. En avho/den stemme

Sak 54 lnnspill fra NTV om prøveordning i nasjonale serier

GS innledet til saken

Vedtak:

1. FS godkjenner den fremlagte prøveordningen og ber GS informere klubber

og dommere om innholdet og hva som må tilrettelegges for statistikkdelen.

2. Prøveordningen innføres fra og med sesongen 2020/21 og gjelder for de nasjonale

serier.

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Sak 13 NVBF vil
GS innledet til saken med å gi status og orientering fra NIF arbeidsmetodikk og de forventninger

NIF har til særforbundene, som skal vedta egen handlingsplan i tråd med NIFs mai.

• FS drøftet saken og flere innspill ble gitt i forhold til både innhold og til fremdriftsplan. FS er
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samstemt i at NVBF Vil skal følge NIFs mai og skal være konkret, tydelig, kort, målbart og

klubbrelevant.

• FS ber Visepresident Yngvild Larsen Schei om å lage et forslag til skall for dokumentet. Det

lages en prosess/tidslinje for arbeidet i utvalget frem til FS møtet 8 februar. På dette møtet

beslutter FS videre fremdrift frem mot Tinget 2020, inkludert hØring i organisasjonen.

Sak 14 Strategi Arrangement og oppnevninger av TD og DD

Saken utsatt. FS ber administrasjonen om å arbeide videre med et mer konkret forslag på

kursinnhold, omfang, antall og mer før saken drøftes.

Orienteringssaker

Sak 32 Status mandat og instrukser utvalg

GS innledet til saken

Følgende mandat og instruks ble fremlagt for FS:

• Dommer og Regelkomiteen

• Økonomiutvalget

• Reglementsutvalget

Disse mandatene skal avkiare ansvar, oppgaver og arbeidsmetodikk og er ressursgrupper innenfor

sitt område slik instruksen beskriver.

GS bes om å ferdigstille mandat og instrukser i henhold til de innspill FS ga i møtet.

GS vil jobbe videre med mandat og instruks for de Øvrige utvalgene i samarbeid FS medlemmer

som er oppnevnt.

Sak 33 Status Retningslinjer Sport

GS innledet til saken

Ny sportsjef har vært i jobben noen få uker og har gitt en foreløpig rapport på status, tilstand, og

mulig retning for NVBFs, landslag og strukturen og mål vi jobber etter. Både spillerutviklings

program og konkurranseprogram må settes for de ulike landsiagene. En nærstående oppgave er å

få på plass trenere og støtteapparat for de ulike lagene der vi nå har utgående kontrakter.

Ny Sportsjef deltok under denne orienteringssaken.

FS ønsker å møte Sportssjef til fortsatt drøfting og diskusjon under Volleyuka. Møtet gjennomføres

i Ekeberghallen før damefinalen.

Sak 34 Status Volley Uka
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GS innledet til saken

• Sted og arenafasiliteter som i 2019 (Ekeberghallen)

• Bedriftsturneringen: onsdag

• Folkehøyskole turnering: torsdag

• NM regionlag: fredag- søndag

• Cupfinaler lørdag: Kvinner: kl. 13.00 Menn: kl. 16.30

• Publikumskonkurranse mellom kampene og streaming som i fjor

• Overnatting og bankett: Quality Hotel 33 (0.33)

• 051 vil være teknisk arrangør

• FS representasjonsoppdrag lørdag — søndag, (Møte Sportssjef lørdag, cupfinaler lørdag,

bankett lørdag, NM regionlag søndag)

• Presidentskapet representerer fredag-søndag.
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NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 13/2020

8-9. februar 2020, Oslo Hotel Gabeishus

Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Geir Eithun,

Marte Guro Arnesen, Mette Kristin Alstad Østvik, David Cox, Oddbjørn

Kvammen, (Lørdag) Bendik Huus (Lørdag) Rebekka Bahr (Lørdag)

Forfafl: Jørre Kjemperud

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremøtet.

SAKSLISTE:

God kjenning

Godkjenning av innkafling

Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker
Sak 55 Foreløpig regnskap 2019
Sak 56 Budsjett 2020
Sak 57 NVBF vil
Sak 58 Innkalling Forbundsting 2020
Sak 59 Lovrevisjon
Sak 60 Arrangør aldersbestemte mesterskap 2021

D røftingssa ker
Sak 15 Økonomiske rammer (modell)

Sak 16 Konsekvenser for NVBF etter WADA’s vedtak (Russland)

Sak 17 Mesterskap for ungdomsskoler

Sak 18 Mesterskap for lærere

Sak 19 Hvordan utnytte økt medieoppmerksomhet (marked/aktivitet)
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Orienteringssaker
Sak 35 Terminplan
Sak 36 Ekstraordinær CEV kongress

Sak 37 Evaluering Volley Uka

Sak 38 Status utvalg

Sak 39 Status TVN deltakelse i både Mizunoligaen og i div.

Sak 40 Status Lisens og skadeforsikring

God kjen n ing:
Innkalling og agenda godkjent.

GS Orienterer
GS orienterte kort om:

• Stab/administrativ struktur. NVBF fra 5 til 3 avdelinger. Nye arbeidsplaner for alle avdelinger

og ansatte. Årshjul og prosjektbeskrivelser er oppdater. Ny sportssjef — info om oppstart, nye

landslagstrenere. Representasjon FS vår 2020. Møteplan ES vår 2020. Valgmøter regioner vår

2020. Digitaliseringsløftet NIF — status.

Beslutningssaker

Sak 55 Foreløpig regnskap 2019

GS og leder av økonomiutvalget Ole Lundeby innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar den fremlagte prognosen for regnskapet 2019 til etterretning.

Regnskapet viser et overskudd og endelige tall legges frem når regnskapet er

revidert.

Enstemmig vedtatt

Sak 56 Budsjett 2020

GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar det fremlagte reviderte budsjettet 2020, med et overskudd på

kr. 2,180 000 til orientering.

2. FS ber GS om å fremlegge budsjettet for endelig vedtak da regnskap 2019 er ferdig

behandlet og revidert.

Enstemmig vedtatt
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Sak 57 NVBF vil

Første Visepresident Yngvild Larsen Schei innledet til saken

Vedtak:

1. Forbundsstyret ber GS og presidentskapet ta med de innspill og kommentarer som

ble gitt i arbeidsgruppene og under saksbehandlingen og gjøre ferdig et utkast som

skal sendes organisasjonen på høring i uke 10.

Enstemmig vedtatt

Sak 58 lnnkalling Forbundsting 2020

GS innledet til saken

Vedtak:

1. Forbundsstyret ber GS innkalle til Forbundstinget iht. de frister som er gitt i NVBFs

lov/NIFs lovnorm for Særforbund.

2. Fullstendig sakliste og saksdokumenter legges på volleyball.no innen 20. mai 2020.

3. FS ber de regionale styrene om å avholde valgmøte iht vedtatte vedtekter:

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

NVBFs forbundsting). Tid og sted for valgmøte skal kunngjøres i måneder før og

innkalling skal publiseres på volleyball.no

- NVBF Region har antall representanter til NVBFsforbundsting lik det antallfylker

regionen omfatter. Representantene velges på regionens valgmøte.

4. FS har sitt hovedmøte for gjennomgang av sakspapirer og forberedelse til Tinget

fredag 8 mai.

Enstemmig vedtatt

Sak 59 Lovrevisjon
GS innledet til saken

1. Forbundsstyret ber GS foreta en revisjon av loven iht. NlFs lovnorm for SF.

2. På neste FS møte vurderer FS behovet for behandling av lovsaker på Forbundstinget

2020. Her bes GS om å innhente råd fra NIFs juridiske avdeling.

Enstemmig vedtatt
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Sak 60 Arrangør aldersbestemte mesterskap 2021

GS innledet til saken

1. FS forlenger ikke dagens rulleringsordning (arrangement/arrangører) mesterskap,

men vil sende følgende forslag på høring i organisasjonen:

Arrangementene vil tildeles arrangører som imØtekommer de kriterier FS setter for

kvalitet et arrangement skal inneha. FS ber GS om å lage denne listen etter innspill

gitt i FS møtet. Ved tildelinger vil FSfortsatt vektiegge geografisk spredning.

Arrangementene blir fra og med sesong 20/21 tildelt etter søknad. FS ber GS om å

tllstrebe at søknadsfristen øker til inntil 2 år. Dvs, at det nå i mars 2020 lyses ut

arrangementene for både 2021 og 2022. Fristen for å søke arrangement i 2023 settes

til vår 2021.

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Sak 15 Økonomiske rammer (modell)

GS innledet til saken

FS har vedtatt at aktivitetene som tilbys i regi av NVBF skal være gjenkjennelig ift. struktur,

innhold og kostnader. Det skal ikke være vesentlige forskjeller i NVBF om man deltar i

divisjonssystemet senior, aldersbestemte serier, mmi eller TEEN aktiviteter. Forutsigbarhet og

likhet er selve grunnlaget for denne strukturen. Med dette som utgangspunktet har

Økonomiutvalg og Avdeling Arrangement og Konkurranse (A&K) arbeidet med en «likhetsmal»

som viser kostnadene for deltagelse samt hva NVBF vil dekke av kostnader for de som deltar.

Denne malen ble drøftet og FS ga administrasjonen sine mnnspill. FS har som målsetting at den

økonomiske belastningen til klubbene ikke skal Økes som følge av overgang til ny struktur. GS bes

om å endre malen og forslaget til like prisnivåer og praksis i henhold til mnnspill: Forslaget høres i

de regionale utvalgene Arrangement og Konkurranse. Endelig forslag legges frem for FS for

vedtak.

Sak 16 Konsekvenser for NVBF etter WADA’s vedtak (Russland)

Første Visepresident Yngvild Larsen Schei innledet til saken

FS drøftet konsekvensene for NVBF etter WADAs vedtak 9. desember. Det ble løftet flere forhold i

saken som eks: skal NVBF fremme et syn i saken ovenfor overordnede organisasjonsledd. Gjøre

vedtak om uteblivese fra arrangementer vi anser som «major event» i tråd med WADA’s vedtak.

Avvente til vi kjenner et eventuelt utfall av en anke i saken (CAS)

Etter en lengre drøfting ønsker FS følgende: GS sender et brev til CEV og FIVB og forespør deres

syn på, og eventuelle handling, dersom en endelig dom i CAS (Fortsatt utestengelse). Ved å gjøre

dette markerer vi at NVBF behandler saken og er klare til å fatte vedtak, samtidig som vi gir et

signal om at vi ønsker overordnet organisasjonsledd ståsted i saken før vår endelige behandling.
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Sak 17 Mesterskap for ungdomsskoler

Presidenten innledet til saken

NVBF kjenner til at det gjennomføres diverse mesterskap for ungdomsskoler i dag, men at disse

ikke er i NVBF regi og vi kjenner derfor ikke omfang og utbredelse. NVBF har et ønske om å sette

«volleyball i skolen» som et satsingsområde, og det bør derfor utredes om, og i såfall hvordan,

NVBF kan bidra i en økt utbredelse av mesterskap for ungdomsskoler. FS har etablert utvalget

«utdanningsløftet» og FS ber utvalget og administrasjonen om å ta innspill gitt i møtet under

saksbehandling av «Volleyball i skolen» med i sitt videre arbeid/utredning.

Sak 18 Mesterskap for lærere

Presidenten innledet til saken

NVBF kjenner til at det gjennomføres mesterskap for lærere i dag. (Hamar i april) Mesterskapet er

ikke er i NVBF regi. NVBF har et ønske om å sette «volleyball i skolen» som et satsingsområde, og

det bør derfor utredes om, og i såfall hvordan, vi skal nå lærere med vår kunnskap og kompetanse

om hvordan volleyball kan benyttes som en foretrukken idrett i undervisning på skolen. FS har

etablert utvalget «Utdanningsløftet» og FS ber utvalget og administrasjonen om å ta innspill gitt i

møtet med i sitt videre arbeid/utredning. Videre ber FS utvalg og/eller administrasjonen om å

være til stede på Hamar 24 april for å presentere NVBF, de verktøy vi allerede har til hjelp for

lærere (Volleypedia), samt få innspill/komme i posisjon for kontinuerlig dialog videre med

kroppsøvingslærere i landet.

Sak 19 Hvordan utnytte økt medieoppmerksomhet (marked/aktivitet)

GS innledet til saken

FS fikk presentert en statusorientering skrevet av markedssjef Iver Horrem om vår nåværende

situasjon knyttet til marked og medieoppmerksomhet. Sammenfattet er NVBF og våre utøvere

landslag Herrer Sandvolleyball attraktive både markedsmessig og i media. Men hverken

samarbeidsavtaler eller gode oppslag i media kommer av seg selv. Det skal presenteres og

«selges» inn gode vinklinger på historier til media, og markedsmessig er vi fortsatt uten de virkelig

store avtalene. Imidlertid ser Horrem muligheter nå i oppkjøring mot OL, samt at en eventuell

suksess der, vil kunne føre oss nok et stykke videre.

FS drøftet mulighetene for å utnytte en sportslig suksess sommeren 2020 både aktivitetsmessig og

kommersielt. Herunder en plan for å aktivisere klubbene til å legge til rette for

sandvolleyballaktivitet både under OL og i tiden etter OL og frem mot skolestart. Forbundet bør

utarbeide en aktivitetspakke som presenteres for klubbene. Dette kommer i tillegg til de

aktivitetene som allerede er planlagt for sommeren 2020.

Sammenfattet (på kort sikt) ber FS administrasjonen om å invitere «Volleyballnorge» med på en

«olympisk reise». På lengre sikt bør sportslig oppmerksomhet medføre at det bygges flere anlegg

for sandvolleyball. I denne anledning rettes det en henvendelse til kulturministeren for å diskutere

anleggssituasjonen og drøfte mulighetene for et nasjonalanlegg i sandvolleyball.
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Sak 20 — opprinnelig 0-sak Sak 35 Terminplan

FS ba GS, underveis i denne saksbehandlingen, om å gjøre om status på saken fra 0 — sak til D

sak. Saken vil da bli gjeldende og protokollført som D - sak 20

GS innledet til saken

Sammenfattet drøftet FS først og fremst planer og mulig/ønsket utvikling for sandvolleyball 2020.

Det ble gitt flere innspill administrasjonen bes om å følge opp. GS bes om å fremme foreslåtte

tiltak til avdeling Arrangement og Konkurranse og at en oppdatert/revidert terminplan, inkludert

tiltak, presenteres FS til neste møte.

Videre drøftet FS forslag kommet fra NTV om å flytte cupfinalen til uke 6 i 2021. FS ble presentert

de argumenter som legges til grunn for dette, men konkluderte med at det foreløpig ikke

foreligger god nok argumentasjon for å ta den risikoen det er å flytte et arrangement (uke) som

har oppnådd stor suksess, FS legger til grunn at Volleyuka er langt mer enn cupfinalene og at dette

derfor må sees på i sin helhet. Administrasjonen bes om å innhente en langt mer detaljert,

helhetlig og sportslig vurdering, for hvorfor Volleyuka bør flyttes til uke 6. Samtidig kan

administrasjonen meddele at situasjonen knyttet til benyttelse av Ekeberghallen uansett er

usikker, både mtp flytting av dato (vi har en «innarbeidet» uke) og at det skal påbegynnes et

større rehabiliteringsarbeid. FS tar saken opp til vurdering og vedtak på neste møte.

Orienteringssaker

Sak 36 Ekstraordinær CEV kongress

GS innledet til saken

CEV inviterer til ekstraordinært årsmøte. Det er kun et «formalia» møte der nasjonenes

stemmeberettigede representanter møter for å «bekrefte» med sin stemme en nylig inngått

medieavtale med selskapet lnfront, a Wanda Sports Group Company. For NVBF representerer

President Eirik Sørdahi.

Sak 37 Evalueririg Volley Uka

GS innledet til saken

GS presenterte kort de punkter gjenkjent som forbedringsområder. GS uttrykte samtidig at det er

svært gledelig at selve planleggingen, samarbeidet med teknisk arrangør og totalt sett

ressursbruk, har blitt bedret år for år, uten at dette går utover arrangementets kvalitet. Det som

fortsatt må forbedres er: renhold toaletter, bedre effektivitet i kiosk og dette året fikk vi dessverre

enda dårligere lyd enn i fjor da et av miksebordene ble ødelagt og vi måtte sette speakerlyd til det

takbaserte anlegget. Alle disse forholdene skal forbedres 2021.

Administrasjonen har gjort sin evaluering. Tilsvarende har Teknisk arrangør 051 gjort.

FS ber om en oversendelse av evalueringene da de er sammenfattet. FS understreker at

evalueringene må være for hele uka, og ikke «kun» for lørdag (cupfinalene)

Sak 38 Status utvalg

GS innledet til saken
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FS drøftet status til de oppnevnte utvalg.

Generelt ber FS administrasjonen om å sikre bedre fremdrift i utvalgene. Dette gjelder både FS

oppnevnte utvalg og utvalgene i Organisasjonsstrukturen. Økonomi er operativ v/leder Ole

Lundeby. Det Ønskes flere medlemmer til utvalget og rekrutteringsprosess pågår.

Volleyball og Karriereplan har ikke kommet gang, dessverre. Yngvild Schei viste til at

Studentidretten (NSI) har «idrett og karriere» høyt på sin agenda, og GS vil ha en dialog med YS

vedrørende dette. Reglement er operativt og her er Bente Siljander leder.

Sport har «ventet» på ny Sportssjef. Yngvild Schei og Jørre Kjemperud vil nå kobles til Sportssjef

Matt Van Wezel for etablering. Utdanningsløftet har startet sitt arbeid med Mette Kristin Alstad

Østvik og Marte Guro Arnesen. De har beskrevet sine primære mål og oppgaver og vil søke i

etablerte utvalg (Kompetanse) for rekruttering av flere medlemmer i utvalget. GS vil koble

utvalgsmedlemmene og leder av Utvikling og Kompetanse administrativt, Line Busland.

FS diskuterte helt spesifikt hvilke (kortsiktige) mål utvalget bør ha, og da kom kommende

Lærermesterskap på Hamar opp. Videre informerte Mette Kristin om at denne våren var svært

viktig mtp «påvirkning» mtp det å få et «fotfeste» i skolen, som svært avgjørende, da det nå settes

nye lærerplaner/fagplaner. FS ber GS om å sjekke om NVBF kan få være tilstede på Hamar med en

stand slik at vi kan få distribuert nyttig info om vår Volleypedia, kommet i dialog med lærere

vedrørende øvrige behov osv.

Sak 39 Status TVN deltakelse i både Mizunoligaen og i div.

GS innledet til saken

Kort oppsummert: Da FS vedtok å tilby TVN deltakelse i både Mizunoligaen og 1. Div, og kun

hjemmekamper, var det i tillegg en god del forutsetninger som ble lagt til grunn. Blant annet

ønsket FS å evaluere/vurdere ordningen etter et år. Videre om TVN ville delta med sitt «beste» lag

og ikke prioritere annen aktivitet. At overnattingsfasiliteter var ivaretatt mm. Det er nå over

halvspilt serie, og FS ønsket en statusoppdatering. TVN v/Øyvind Marvik og NTV v/Edgar Broks ga

kortfattet sine tilbakemeldinger til FS. Med unntak av en uklarhet helt i oppstarten, har både klubber

og TVN omfavnet ordningen og melder tilbake at denne fungerer godt og etter intensjonen.

Sak 40 Status Lisens og skadeforsikring

GS innledet til saken

Vi har de siste årene måttet gjøre en del endringer i både kategorier og i dekning.

Til å lede dette arbeidet etablerte vi lisensutvalget under ledelse av Ole Lundeby. Det er nå gått

inn som en del av utvalget Økonomi og lisens, fortsatt ledet av Ole Lundeby, Visepresident.

Det er i prinsippet <(kun)> If og Gjensidige i markedet for skadeforsikring i idretten. NVBF har avtale

med Gjensidige og Idrettens Helsesenter (Skadetelefonen)

Det er ikke enkelt å regne seg frem til hva den enkelte forsikring koster. Selskapet vurderer premie

etter antall og kategorier (basert på året før) og skadestatistikk. De fastsetter premien med en

sikkerhetsmargin — og «gambler» på at vi ikke går over dette. Skulle vi gå under, vil selskapet kun

ha mulighet til å hente ut 17% margin totalt.

Vi må antakelig regne med ytterligere økning i premie de neste sesongene da antallet skader

fortsetter å øke. NVBF ønsker ikke å redusere dekningen for den enkelte (mao «kvaliteten») i
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forsikringen. Vi har blant annet, som et av de få Særforbund, belastningsskader med i vår

forsikring.

Det er en stor del variasjoner inne de forskjellige kategoriene drettene tilbyr sine utøvere — dette

først og fremst da det kommer til dekning, men det er også store prisvariasjoner. Generelt (ved

sammenlikning av dekning) har vi den beste dekningen, med den beste prisen, for våre utøvere

(sammenliknet med eks Håndball og Basket) men for å få «bekreftet» dette må man sitte med

dekningsoversikten og sammenlikne. Vi gjorde en grundig vurdering av dette da vi forhandlet vår

avtale med Gjensidige.

Skadestatistikken i Volleyball viser at de dyreste skadene er knyttet til skuldre og fingre. (Vi har få

korsbåndskader) «Historisk» har noen få skader stått for en relativt stor andel av premien. Vi kan

sånn sett si at vår forsikring/lisens er svært solidarisk og kommer (<mest» til gode for de som er

svært uheldige og får kompliserte skader.

Protokoll FS-møte nr.13/2020 (Forbundsstyret 2018-2020) 8



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyret ekstraordinært møte (nr. 14/2020)

E-post møter 11. mars 2020 og 15. mars 2020

Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Mette Kristin Alstad Østvik,

Bente Siljander, Jørre Kjemperud, Marte Guro Arnesen, Oddbjørn Kvammen,

Rebekka Bahr, Geir Eithun, Bendik Huus, David Cox

Forfall:
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Ref. e-post-sendt fra GS 11. og 15. mars 2020. Bakgrunnen er koronaepidemien i

Norge og beslutninger gjort av ulike myndigheter.

11. mars 2020:
Forbundsstyret gir sin tilslutning til beredskapsgruppens innstilling:

NVBF i dag besluttet at all nasjonal og regional konkurranseaktivitet avlyses i mars

måned

Enstemmig vedtatt

15. mars 2020:
Forbundsstyret gir sin tilslutning til beredskapsgruppens innstilling:

Volleyballsesongen er avsluttet og all kampaktivitet opphører

Enstemmig vedtatt
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NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyret ekstraordinært møte (nr. 15/2020)

E-post møte 25 mars 2020

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Mette Kristin Alstad Østvik,

Bente Siljander, Jørre Kjemperud, Marte Guro Arnesen, Oddbjørn Kvammen,

Rebekka Bahr, Geir Eithun, Bendik Huus, David Cox

Forfall:
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Sak 63 Avslutning av sesongen 2019/2020

Vedtak:

1. Avslutning av sesongen 2019/2020, (tabeilpiassering og prinsipper for plassering), blir

gjennomført i henhold til det forslag administrasjonen la frem for FS, regionale styrer

og samtlige berørte klubber i e-post sendt ut 19 mars 2020.

2. Fristen for søknad om omplassering, pga teoretisk mulighet for annen plassering

dersom ferdigspilt serie, er satt til 8 april 2020.

3. Fristen for søknad om spill i nasjonale serier settes til 15 april 2020.

Enstemmig vedtatt

Protokoll FS-møte nr15/2020 (Forbundsstyret 2O182O2O)



NORGES VOLLEYBALLFORBU N 0

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyret ekstraordinært møte (nr. 16/2020)

E-post møte 14. april 2020

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Mette Kristin Alstad Østvik,

Bente Siljander, Jørre Kjemperud, Marte Guro Arnesen, Oddbjørn Kvammen,

Rebekka Bahr, Geir Eithun, Bendik Huus, David Cox

Forfall:
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Sak 64 Revidering av vedtekter for regionalt styre

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar de foreslåtte endringer i vedtekter for regionale styrer.

2. Endringene består i å presisere regionalt styres ansvar som en følge av at det

reduseres fra tre regionale utvalg, til to, der utvalgene Verdi og Kompetanse og

Idrettsutvikling er slått sammen til et utvalg. Samt å presisere agenda og instruks for

gjennomføring av valgmØter.

Enstemmig vedtatt
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NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyret ekstraordinært møte (nr. 17/2020)

E-post møte 20. april 2020

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Mette Kristin Alstad Østvik,

Bente Siljander, Jørre Kjemperud, Marte Guro Arnesen, Oddbjørn Kvammen,

Rebekka Bahr, Geir Eithun, Bendik Huus, David Cox

Forfall:
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Sak 65 Sesongplan VoIIeybaII 2020/2021

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar presentert sesongplan VoIIeybaII 2020/2021

2. Forbundsstyret vedtar presentert terminplan

Enstemmig vedtatt
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NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyret ekstraordinært møte (nr. 18/2020)

E-post møte 27. april 2020

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvifd Larsen Schei, Ole Lundeby, Mette Kristin Alstad Østvik,

Bente Siljander, JØrre Kjemperud, Marte Guro Arnesen, Oddbjørn Kvammen,

Rebekka Bahr, Geir Eithun, Bendik Huus, David Cox

Forfall:
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Sak 66 Serieoppsett VoIIeybaII 2020/2021

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar presentert serieoppsett VoIIeybaII 2020/2021

Enstemmig vedtatt
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NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 19/2020
Dato: 14. mai 2020 - TEAMS møte

Kl. 15.00 — 18.00

Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, iørre

Kjemperud, Mette Kristin Alstad Østvik, Oddbjørn Kvammen, David Ccx,

Bendik Huus, Rebekka Bahr, Geir Eithun

Forfall: Marte Guro Arnesen

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremøtet.

Saksliste:

God kjenning
Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker

Sak 67 Tingdokumenter

Sak 68 Regnskap 2019

Sak 69 Styrets beretning

Sak 70 Revisjon reglement 2020/2021

Sak 71 Hedersmerke

Drøftingssaker

Sak 20 Forberedelse til Tinget

Orienteringssaker

Sak 41 Eliteklubblisens

Sak 42 Koronasituasjonen - sandvolleyballsesongen

Sak 43 Regionale valgmøter

Protoko)) FS-møte nr.19/2020 (Forbundsstyret 2018-2020)



God kj enn ing:
lnnkalling og agenda godkjent.

GS Orienterer
GS orienterte kort om:

• Stab og situasjonen rundt koronapandemien, delvis permittering i mnd.

• Samordnet søknad om rapportering (SSR), medlemstallet økt med ca. 5 % fra 2018 til 2019

• Digitalisering, og ny designmal NVBF.

Beslutningssaker

Sak 67 Tingdokumenter

GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte sakslisten og forretningsorden til Tinget.

2. Pga koronasituasjonen i Norge har FS besluttet en begrenset saksliste på

forbundstinget 2020, det vil si at saken om behandlingen av langtidsbudsjett og

langtidsplan utsettes til organisasjonen kan møtes til et fysisk møte i løpet av høsten

2020.

3. Forbundsstyrets innstilling til vedtak i tingsakene utformes slik de er foreslått i

saksdokumentet og med de endringer som fremkom på møtet, såfremt sakene ikke

er behandlet separat som egen styresak.

4. FS behandlet forbundsstyrets forslag til ny valgkomité og det kom forslag på nye

kandidater. Presidenten sluttfører dialogen med foreslåtte kandidater og

Presidentskapet og GS bes om å behandle saken ferdig og presentere forbundsstyrets

forslag til valgkomite basert på forbundsstyrets innspill i saken.

Enstemmig vedtatt

Sak 68 Regnskap 2019

GS innledet til saken.

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 2019 med et overskudd på

kr.3209692,-som overføres til annen egenkapital. FS foreslo endringer!presiseringer i

notene til regnskapet og 65 bes om å endre disse i henhold til FS behandling og

oppdatere endelige noter til tingdokumentasjon.

2. FS gir sin signatur/godkjennings om digital signatur og vil ved neste fysiske møte

signere regnskapet på papir.

Enstemmig vedtatt
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Sak 69 Styrets beretning

Presidenten innledet til saken

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til styrets økonomiske beretning

for 2019 med de endringer som ble foreslått under behandling av saken.

Enstemmig vedtatt

Sak 70 Revisjon reglement 2020/2021

GS innledet til saken

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner de fremlagte reglementene for kommende sandvolleyball

og volleyball sesong med de endringer som fremkom på møtet.

2. GS bes om å publisere disse på forbundets nettsider innen utgangen av mai 2020,

samt å publisere nyheten om reviderte reglement i nyhetsbrev og øvrige

informasjonskanaler.

Enstemmig vedtatt

Sak 71 Hedersmerke

GS innledet til saken

1. Forbundsstyret tildeler NVBFs hedersmerke til de foreslåtte kandidatene.

2. I tråd med kriteriene for gullmerket beslutter Generalsekretær sted og anledning for

overrekkelse.

3. FS gir sin godkjenning på revidering av kriteriene. Fair play prisen legges inn som egen

pris under kriteriene. Klubber foreslår kandidater og sender inn forslag på eget

digitalt skjema på forbundets nettside.

Enstemmig vedtatt
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Drøftingssaker

Sak 20 Forberedelse til Tinget

GS innledet til saken

NVBFs Forbundsting 2020 vil ikke kunne gjennomføres som planlagt på Quality Hotel Entry på

grunn av koronapandemien, Forbundstinget gjennomføres da som et digitalt møte, med en

redusert sakliste (Langtidsplan og handlingspian utsettes til et fysisk møte i høst), tråd med

retningslinjer og teknisk løsning gitt av NIF.

• Tidsrammen for møtet er satt til kl. 11.00- 14.00 lørdag 13. juni.

• NVBF har satt opp en egen nettside for forbundstinget

• Kun representanter med stemme- og/eller talerett deltar på Tinget via digitalt

møtesystem. Og innsendt fullmaktsskjema/påmelding foreslås er 11. juni via en utsendt

påmetdingslink

• FS har satt opp saksansvar og fordelt planleggingen av Tinget

Orienteringssaker

Sak 41 Eliteklubblisens

GS innledet til saken.

Søknadsfristen ble utsatt (til 15. mai 2020) noe pga koronasituasjonen. Alle klubber har sendt inn

søknad, eller meddelt at de sender inn. Behandlingen tas videre på e-post.

Sak 42 Koronasituasjonen - sandvolleyballsesongen

GS innledet til saken

Forbundet har utarbeidet en egen veileder for utendørstrening, etter dialog med myndigheter,

NIF og KUD. NVBF har laget en egen koronaside med informasjon med viktige publiseringer

11mars, 16mars, 26.mars, 5april og 24april, dette inkluderer en egen FAQ.

https://volleyball.no/koronavirus/

Sak 43 Regionale valgmøter

GS innledet til saken

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

- Utvikling og Kompetanseutvalg

- Arrangements og Konkurranseutvalg

Regionale valgmøter avholdes:

Nord: 25. april 2020 kl. 16.00 - 17.00

Trøndelag: 10. mai 2020 kl. 18.00 - 19.00

Møre og Romsdal: 15. mai 2020 kl. 18.00

Øst: 18. mai 2020 kl. 19.00 - 20.00

Sogn og Fjordane: 19. mai 2020 kl. 19.00 - 20.00

Hordaland: 2. juni 2020 kl. 19.00 - 20.30

Sydvest: 10. juni 2020 kl. 20.00

Resultatet av valgmøtene legges ut på en egen side på volleyball.no:

https://volleyball.no/regionale-styrer-og-utvalg/
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NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 20/2020
Dato: 29. mai 2020 — E-postmøte

Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Jørre

Kjemperud, Mette Kristin Alstad Østvik, Oddbjørn Kvammen, Marte Guro

Arnesen, David Cox, Bendik Huus, Rebekka Bahr, Geir Eithun

Forfall:
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremøtet.

Saksliste:

Godkjenning

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

Beslutningssaker

Sak 72 Regnskap 2019

Sak 73 Styrets økonomiske beretning

Orienteringssaker

Sak 44 Nummererte brev fra revisor

G ad kj en ni ng:
Innkalling og agenda godkjent.

Protokoll FS-møte nr,20/2020 (Forbundsstyret 2018-2020)



Beslutningssaker

Sak 72 Regnskap 2019

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 2019 med et overskudd på

kr. 2 476 935,-som overføres til annen egenkapital.

2. FS gir sin signatur/godkjennings om digital signatur og vil ved neste fysiske møte

signere regnskapet på papir.

Enstemmig vedtatt

Sak 73 Styrets beretning

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til styrets økonomiske beretning

for2Ol9.

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

Sak 44 Nummererte brev fra revisor PKF AS

GS innledet til saken

Forbundsstyret tar saken til orientering og ber GS om å fremme saken til behandling på neste

ordinære styremøte.

Protokoll ES-mØte nr.20/2020 (Forbundsstyret 2018-2020) 2



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 21/2020
Dato: 15. juni 2020 — TeamsmØte/E-post

Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Jørre

Kjemperud, Mette Kristin Alstad Østvik, Dddbjørn Kvammen, Marte Guro

Arnesen, David Cox, Bendik Huus, Rebekka Bahr, Geir Eithun

Forfall:
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremøtet.

Saks!iste:

God kjenning
Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

Beslutningssaker
Sak 74 Innkalling til ekstraordinært Forbundsting

God kj enn ing:
Innkalling og agenda godkjent.

Beslutningssaker

Sak 74 Innkalling til ekstraordinært Forbundsting

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar å kalle inn til ekstraordinært Forbundsting tirsdag 30juni kl.

18.00 — 21.00. Møtet vil avholdes på Teams.
Det foreslås behandlet to saker: Regnskap og beretninger 2018 og 2019, samt valg.

FS ber GS om å innkalle organisasjonen i henhold til NVBFs lov.

Enstemmig vedtatt
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NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKO LI
Styreperoden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 22/2020
Dato: 16. juni 2020 — E-post

Tilstede:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Jørre

Kjemperud, Mette Kristin Alstad Østvik, Oddbjørn Kvammen, Marte Guro

Arnesen, David Ccx, Bendik Huus, Rebekka Bahr, Geir Eithun

Forfall:
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremØtet.

Saksliste:

God kjenn ing
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Bes(utn ingssaker
Sak 74 Ankesak

God kj enn ing:
Innkalling og agenda godkjent.

Beslutningssaker

Sak 74 Ankesak

Vedtak:

1. Forbundsstyret gir Torvastad medhold i sin anke.

Enstemmig vedtatt
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NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL
Styreperoden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 23/2020
Dato: 5. juli 2020 — E-post

Ti Isted e:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga, Geir

Eithun, Mette Kristin Alstad Østvik, Camilla H. Skjelstad, Oddbjørn

Kvammen, Bente Siljander, Jørre Kjemperud, Liv Ingrid Ruset, Kate Sønstebø

Forfall:

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremøtet.

Saksi iste:

God kj enni ng
Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

Beslutningssaker
Sak 76 Godkjenning av endring i Terminplan med konsekvensene for serieoppseft og

reglement som omfatter Mizunoliga og 1.divisjon

God kj enn ing:
)nnkalling og agenda godkjent.

Beslutningssaker

Sak 76 Godkjenning av endring i Terminplan med konsekvensene for serieoppsett og

reglement som omfatter Mizunoliga og 1.divisjon

Protokoll FS-møte rir.24/2020 (Forbundsstyret 2018-2020)



Vedtak:

1. Forbundsstyret stotter avd. A&K sin anbefaling, alternativ tre, med gjennomføring av

Final Four Mizunoligaen helgen 16-18.4.2020. FS ber GS og avdeling A6K iverksette

endringene, og informere alle klubber og involverte i henhold til vurdering punkt 1-3

i saksbehandlingen.

2. FS vil formalisere endringene i regelverket i sitt møte i august 2020.

Enstemmig vedtatt

Protokoll FS-møte nr. 24/2020 (Forbundsstyret 2018-2020) 2



NVBF

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.24/2020

DATO: 13. august 2020 — Teamsmøte

TI LSTEDE:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga,

Geir Eithun, Mette Kristin Alstad østvik, Camilla H. Skjelstad,

Oddbjørn Kvammen, Bente Siljander, Jørre Kjemperud, Kate

Sønstebø

Forfall: Liv Ingrid Ruset

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde en habilitetsvurdering knyttet til sak 79 — oppnevne/se av DRk som lå til

behandling i dette styremøtet. Cam i/la H. Skje/stad erklærte seg inhabil.

SAKSLI STE

God kjen ni ng
Godkjenning av innkalling

God kjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker
Sak 77 Konstituering

Sak 78 Status NVBF og Covidl9 — Plan høst 2020

Sak 79 Oppnevning av DRK

Sak 80 Innkalling til Ordinært Forbundsting

Sak 81 Søknad stiftelsen Dam — Diamantvolleyball

God kjen n ing
Innkalling og agenda godkjent - med følgende endringer. Sak 78 deles opp i tre saker. Det

skilles på vedtak gjort vedrørende generelle planer og avlysning av NM arrangementene, Klok

off og internasjonal deltakelse. Nye saker: FS-sak 82 Avlysning av Kick Off. FS-sak 83:

Internasjonal deltakelse.

Protokoll FS møte 24/2020
Postboks 5000, 0840 Oslo sentralbord: 210 29 000 post@volleyball.no wwwvolleyball.no



GS orienterer

GS orienterte kort om:

• Status i stab! administrasjonen og avdelingenes hovedfokus i høst

• Koronasituasjonen og hvordan den påvirker arbeidet NVBF

• Sommerens aktiviteter

• Ny kompensasjonsordning/koronatiltakspakke fra KUD, søknadsfrist 15. september

• Høstens utfordringer og fokus på sesongstart

Beslutningssaker

Sak 77 Konstituering

Vedtak:

1. Forbundsstyret (FS) konstituerte seg og presidenten er styrets møteleder

2. Styrets medlemmer ble ønsket velkommen og informert om generell praksis og

«kjoreregler» for styrearbeidet i NVBF. FS ønsker å ha en lengre presentasjon av

styrets medlemmer, og ytterligere konstituering, da FS møtes fysisk senere i høst.

Enstemmig vedtatt

Sak 78 Status NVBF og Covid 19 — Plan høst 2020

Vedtak:

1. Forbundsstyret ser at økt smitterisiko, knyttet til Covidl9 pandemien, får

følger for planlagt aktivitet høsten 2020. Deriblant avlyses de to utsatte NM

arrangementene i Volleyball. Administrasjonen kontakter arrangorene.

2. FS ser det som viktig at organisasjonen holdes løpende orientert om all

aktivitet som kan eller vil påvirkes av pandemiens utvikling.

AKU/beredskapsgruppen oppdaterer informasjon og tilgjengeliggjor denne

ukentlig.

Enstemmig vedtatt



Sak 79 Oppnevning av DRK

Vedtak:

1. Forbundsstyret endrer navn på Dommer og regelkomiteen (DRK) til

Dommerkomiteen (DK) FS oppnevner DK for tingperioden 2020-2022. DK

består av følgende personer: Robert Spilmann, leder, Camilla Skjelstad,

medlem, Bente Skaug Hermansen, medlem. Fra administrasjon oppnevnes

FS David Cox som sekretær.

2. FS ber GS, oppnevnt administrativ sekretær og DRK om å sikre at arbeid og

prioriteringsområder er i henhold til DRKs mandat og instruks. Instruksen er

vedtatt av FS og vil kunne revideres og endres årlig, ved behov.

3. GS bes om å utarbeide budsjett for DK.

Enstemmig vedtatt

Sak 80 Innkalling til Ordinært Forbundsting

Vedtak:

1. Forbundsstyret innkaller til ordinært forbundsting mandag 30. november kl.

18.00. Møtet gjennomføres som et digitalt ting i tråd med NIFs veileder for

slike møter.

2. Styret ser det som mest formålstjenlig at møtet gjennomføres digitalt,

dette primært av hensyn til økonomi, den praktiske planleggingen og

usikkerhet rundt høstens covid-19 utvikling og situasjon.

Enstemmig vedtatt

Sak 81 Søknad stiftelsen Dam — Diamantvolleyball

Vedtak:

1. Forbundsstyret ser parautøvere som en viktig del av volleyballmiljøet og anser

aktivitetskonseptet Diamantvolley som en arena der man kan inkludere

flere utøvere i forbundets samspill.

2. Forbundsstyret vedtar å søke midler fra Stiftelsen Dam til oppstart og

videreutvikling av arbeidet med Diamantvolleyball.

Enstemmig vedtatt
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Sak 82 Avlysn ing av Kick Off

Vedtak:

1. Forbundsstyret ser seg nødt til, på grunn av en samlet vurdering og økt smitte

av Covidi 9 i Norge den siste tiden, å utsette planlagt Kick Off for utvalg,

regionale styrer, FS og administrasjonen - 29 og 30 august.

2. Forbundsstyret vil omarbeide innhold og agenda, og komme tilbake med ny

dato for gjennomføring. FS ønsker at alle utvalg og de regionale styrene

kommer i gang med sitt arbeid. FS ber derfor GS og administrasjonen om

digitalt å involvere utvalg og regionale styrer i arbeidet som var tenkt

gjennomført under kick off, samt blant annet distribuere forslag til årshjul og

agenda for møter.

Enstemmig vedtatt

Sak 83 Internasjonale konkurranser og øvrig reisevirksomhet

Vedtak:

1. Den verdensomspennende pandemien påvirker idretten globalt, og NVBF har

som forbund ansvar for utøvere vi sender ut som representanter for Norge

internasjonalt. Det er mye uro og usikkerhet knyttet til smittesituasjonen

både i Europa og verden for øvrig, og det er viktig for oss i denne situasjonen

å etterstrebe forutsigbarhet. Forbundsstyret har, på bakgrunn av regjeringens

anbefaling om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig frem til 1.

oktober, vedtatt å ikke delta internasjonalt. Smittevern må fortsatt veie

tyngst, og NVBF ønsker at norske utøvere bidrar til å unngå potensiell smitte

import ved internasjonale reiser
Unntaket er landslagsutøvere og utøvere som lever av idretten sin. Reiser for

disse defineres av Olympiatoppen som arbeidsreiser.

Administrasjonen vil kontakte utøvere som berøres av ovennevnte vedtak.

2. Administrasjonen vil presentere de etablerte reise og påmeldingsrestriksjoner

på volleyball.no, og ukentlig oppdatere disse.

3. FS vil ikke sende representant til CEV General Assembly 16 oktober dersom

ingen tydelig endring i regjeringens reiseråd og restriksjoner.

Enstemmig vedtatt
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NVBF

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.25/2020

DATO: 14. september 2020 — Ciarion hotel Oslo

TI LSTEDE:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga,

Geir Eithun, Oddbjørn Kvammen, Jørre Kjemperud, Kate Sønstebø

Forfall: Liv Ingrid Ruset, Mette Kristin Alstad østvik, Camilla H. Skjelstad,

Bente Siljander

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habititetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremøtet.

SAKSLISTE

Godkjenning
God kjenning av innkalling

Godkjenning av agenda
Innkalling og agenda godkjent med en endring i agenda. FS starter med å behandle sak 92.

Beslutnirigssaker
Sak 84 Spilleformat NM Regionlag

Sak 85 Revidering budsjett 2020

Sak 86 Økonomisk rapport med prognose

Sak 87 Status koronasituasjonen og sesongstart

Sak 88 NVBF vil
Sak 89 Oppfølging ekstraordinært Ting — Regionenes egenkapital

Sak 90 Oppnevne Sanksjonsutvalg

Sak 91 Fastsette honorarer

Sak 92 Styrets årshjul

Drøftingssaker
Sak 21 Ansettelsesforhold GS
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Orienteringssaker

Sak 45 Dialog med NIF om modernisering

Sak 46 Halvårlig dialogmøte FS — ADM

sak 47 Avtaler samarbeidspartnere

Beslutningssaker

Sak 84 Spitleformat NM Regionlag

Vedtak:

1. Forbundsstyret gir sin tilslutning til foreslåtte spillformat NM, regionlag, og at dette tas

i bruk fra og med 2021. Styret opplever det nye formatet som

tilrettelagt for et godt og riktig utviklingsorientert perspektiv.

2. FS ber om at vedtaket oversendes reglementsutvalget for videre behandling av

revidert regelverk NM region lag.

Enstemmig vedtatt

Sak 85 Revidering budsjett 2020

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar fremlagt revidert budsjett med dejusteringer som fremkom

i møtet.

Enstemmig vedtatt

Sak 86 økonomisk rapport med prognose

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar den fremlagte prognosen til orientering

2. GS bes om å holde forbundsstyret løpende orientert om høstens aktivitetsplaner og

eventuelle forhold, blant annet covid 19 relatert, som vil påvirke økonomi og prognose.

3. Forbundsstyret vedtar foreslått driftsbudsjett til regionale utvalg og styrer.



Enstemmig vedtatt

Sak 87 Status koronasituasjonen og sesongstart

Vedtak:

1. Forbundsstyret ber beredskapsgruppen om å følge opp regelmessig og sørge for god

informasjon som gjøres tilgjengelig på web. Det er viktig at alle klubber, lag, utøvere,

foreldre, trenere og dommere følger med på informasjon som publiseres på web og i

nyhetsbrev.

2. Forbundsstyret ber GS ved AKU om å ferdigstille en veileder for sesongen som tar

høyde for koronasituasjoner og unntak av reguleringer som vil kunne

påvirke aktivitet, arrangement og kompetansegjennomføring. FS gir presidentskapet

fullmakt til å godkjenne og evt. revidere veilederen.

3. Forbundsstyret ber GS om å informere Nevza, CEV og FIVB om Norske restriksjoner

og råd fra regjering og helsemyndigheter, samt de vedtak FS har gjort da det gjelder

blant annet reiserestriksjoner for Norske utøvere internasjonalt.

Enstemmig vedtatt

Sak 88 NVBF vil

Vedtak:

1. Forbundsstyret innstiller handlingsplanen «NVBF vil» til behandling under

tinget 2020 og ber GS om å legge til visuelt utrykk, bilder og mer, før den

distribueres til organisasjonen som saksdokumentasjon. FS ønsker å inkludere

del 2 av dokumentet der forslag til styringsmål til «NVBF skal’> presenteres.

Enstemmig vedtatt

Sak 89 Oppfølging ekstraordinært Ting — Regionenes egenkapital

Vedtak:

1. Forbundsstyret ber GS og presidentskapet om å forberede saken til Tinget 30.

november 2020.

2. Forbundsstyret får saken til godkjenning på neste FS- møte.

Enstemmig vedtatt
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Sak 90 Oppnevne Sanksjonsutvalg

Vedtak:

1. Norges Volleyballforbund oppnevner følgende Sanksjonsutvalg 2020-2022:

Leder: Runar Hansen
Medlemmer: Elisabeth Key Kristiansen og Dagfinn Helland

2. FS ber GS om å gjennomgå sanksjonsreglementet og vurdere en eventuell revisjon.

Reglementet legges frem for FS for endelig behandling.

Enstemmig vedtatt

Sak 91 Fastsette honorarer

Vedtak:

1. Forbundsstyret ber GS om å opprette et eget dokument der samtlige honorarer NVBF

opererer med skal presenteres, samt at dato for siste revidering skal fremstå. FS vil
behandle samtlige honorarer årlig, og dette legges til FS møtet i april.

Enstemmig vedtatt

Sak 92 Styrets årshjul

Vedtak:

1. FS ber GS om å oppdatere årshjulet i henhold til de innspill som kom frem i møtet.
Oppdatert versjon av FS årshjul tas i bruk og evalueres etter et halvt år.

Enstemmig vedtatt

Drøfti ngssa ker

Sak 21 Ansettelsesforhold GS
Presidenten innledet til saken

FS drøftet GS ‘s åremålsavtale. Presidenten følger opp saken videre.
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Orienteringssaker

Sak 45 Dialog med NIF om modernisering
GS innledet til saken.

GS orienterte om dialog og møter med NIF om moderniseringsprosessen og NIF ønsker fortsatt å gi oss
«drahjelp» juridisk opp mot eks forvaltningsordninger som treffer oss fordi vi er tidlig ute med ny
organisering. Men vi er «først» ute, og dette er «upløyd» mark — også for NIF og ldrettskretsene.

Sak 46 Halvårlig dialogmøte FS — ADM
GS innledet til saken.

Som en del av styrets årspian gjennomfører FS dialogmøte med administrasjonen to ganger pr. år. Det
å utveksle erfaringer og ha dialog på tvers av politisk og administrativt nivå er gunstig for samhandling,
og gir også grunnlag for gode strategiske drøftinger. Neste møte er satt opp i april 2021.

sak 47 Avtaler samarbeidspartnere
GS innledet til saken.

lnnspill fra styret til videre saksgang:

GS, i samarbeid med markedsansvarlig, bes om å se på hvordan avtalene vi har er utformet, samt
vurdere om det er behov for revidering. NVBF ønsker å sikre at alle avtaler er utformet med tydelige og
gode retningslinjer slik at det fremgår hvordan NVBF og de aktuelle samarbeidspartnerne skal løse
eventuelle utfordrende oppståtte situasjoner. Saken fremmes for FS til behandling senere i høst.
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NVBF

PROTOKOLL FORBUNDSSTVRETS MØTE NR.27/2020

DATO: 9. november — E-post

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander,

Marte Lund Saga, Geir Eithun, Oddbjørn Kvammen, Jørre
Kjemperud, Kate Sønstebø, Liv Ingrid Ruset, Mette Kristin Alstad
østvik, Camilla H. Skjelstad,

Forfal I:
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE

Godkjen n ing
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent

Beslutningssaker

Sak 101 Status Covidl9 og Elitevolleyball

Beslutningssaker

Sak 101 Status Covid 19 og Elitevolleyball

Vedtak:

1. Forbundsstyret støtter forslaget om midlertidig stans av konkurranseaktivitet for

1. div, gjeldende i første omgang ut november måned.

Enstemmig vedtatt

ProtokoU FS møte 27/2020
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NVBF

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.26/2020

DATO: 28. oktober 2020 — TEAMS
3. november 2020 — TEAMS

TI LSTEDE:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander,

Marte Lund Saga, Geir Eithun, Oddbjørn Kvammen, Jørre

Kjemperud, Kate Sonstebø, Liv Ingrid Ruset, Mette Kristin Alstad

østvik, Camilla H. Skjelstad,

Forfall:
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget, Matt v.Wezel (sak 96), Iver Horrem (sak 95)

Møtet ble delt opp i to møter grunnet stort saksomfang.

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette

styremøtet.

SAKSLISTE

God kjen ning
God kjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent

GS Orienterer
GS orienterte kort om:

• Administrasjonen
• Status korona og beredskap
• Status og informasjon fra NIF/SFF
• Høring til regionale styrer og utvalg

Beslutningssaker
Sak 93 Regnskap pr. september m. prognose

Sak 94 Æresmedlem

Sak 95 Status markedsarbeidet/NVE og markedsavtaler

Sak 96 Status Sport
Sak 97 Innkomne tingsaker/FS tingsaker

Sak 98 Volleyball i skolen
Sak 99 Nasjonale serier

Protokoll FS møte 26/2020
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Sak 100 Anlegg

Drøftingssaker
Sak 22 Møteplan — sakskart

Orienteringssaker
Sak 48 Stilling NTV

Sak 49 Ansettelsesforhold GS

Beslutningssaker

Sak 93 Regnskap pr. september m. prognose

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar regnskap og prognose pr september 2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 94 Æresmedlem

Vedtak:

1. Foreslåtte kandidater godkjennes. Saken håndteres konfidensiell.

2. GS bes om å finne passende utdelingstidspunkt som ivaretar hensynet til

arrangement og koronasituasjonen.

Enstemmig vedtatt

Sak 95 Status markedsarbeidet/NVE og markedsavtaler

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar status markedsarbeid og budsjett NVE AS til orientering.

2. Forbundsstyret ber GS og markedssjef om å forsterke dagens avtaletekster med

en større tydelighet på ivaretakelse av Idrettens og NVBF’s verdier.

Markedsarbeidet settes opp på agendaen igjen i januarmøtet. Her skal inngåtte

avtaler 2020 og inngåtte og mulige avtaler 2021 presenteres i mer detalj, samt ny

behandling av avtalen med Brand Assist AS.

Enstemmig vedtatt



Sak 96 Status Sport

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar den fremlagte status til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 97 Innkomne tingsaker/FS tingsaker

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte saklisten og forretningsorden til

Tinget.
2. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte saken om fastsettelse av kontingent.

3. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte saken om lovrevisjon.

4. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte langtidspianen «NVBF vil» og det

fremlagte langtidsbudsjettet.
5. Forbundsstyret innstilling til vedtak i de innkomne sakene utformes slik de er

foreslått i saksdokumentet og med de endringer som fremkom på møtet.

6. Forbundsstyret innstilling til vedtak i egen fremmet sak utformes slik den er

foreslått i saksdokumentet og med de endringer som fremkom på møtet.

7. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget på revisor.

8. Forbundsstyrets forslag til ny valgkomité vil være Toril Faleide som leder av

valgkomiteen, og som medlemmer (2) Kjell Erik Kvamsdal og Tomm Hansen og

varamedlem (1) Marthe Lagesen.

Enstemmig vedtatt

Sak 98 Volleyball i skolen

Vedtak:

1. Forbundsstyret ser programmet volleyball i skolen som en viktig arena for

kompetanse og rekruttering. Forbundsstyret ønsker å sette fokus på hvordan

dette arbeidet kan optimalisere inn mot ny tiltaks- og strategiplan (NVBF vil og

NVBF skal). Klubbene vil være en viktig aktor sammen med de regionale

utvalgene, og programmet ledes av NVBFs utvikling og kompetanseavdeling.

2. Som en styrking av dette arbeidet oppnevner FS Mette Kristian Alstad østvik til å

lede og ha ansvar for dette området i FS og en egen opprettet arbeidsgruppe.

øvrige deltakere i arbeidsgruppen oppnevnes av GS i sam råd med FS oppnevnt

leder samt utvikling- og kompetanseavdelingen. Det foreslås at arbeidsgruppen
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også har representasjon fra et regionalt utvalgsmedlem. Arbeidsgruppen

utformer sitt mandat i felleskap med GS og dette legges frem for FS for vedtak.

Enstemmig vedtatt

Sak 99 Nasjonale serier

Vedtak:
1. Forbundsstyret anser utviklingen av nasjonale serier som et ansvar man har

sammen med klubbene og NTV. I den praktiske hverdagen har man dialog og

samspill med Konkurranseavdelingen i NVBF om kamptilbudet, og når det gjelder

spillerutvikling har man dialog og samhandling med avdeling Sport.

2. Forbundsstyret ønsker å sette fokus på nasjonale serier, kamptilbudet og

ambisjon for spillerutvikling på agendaen inn mot ny tiltaks- og strategiplan

(NVBF vil og NVBF skal).

3. Som en oppstart av dette arbeidet oppnevner FS Geir Eithun til å lede dette

området for FS i en egen arbeidsgruppe. øvrige deltakere i arbeidsgruppen

oppnevnes av GS i samråd med FS oppnevnt leder samt arrangement og

kompetanseavdelingen. Det foreslås at arbeidsgruppen også har representasjon

fra et regionalt utvalgsmedlem. Arbeidsgruppen utformer sitt mandat i felleskap

med GS og dette legges frem for FS for vedtak.

Enstemmig vedtatt

Sak 100 Anlegg

Vedtak:

1. Forbundsstyret ser det som viktig å sette fokus på anlegg inn mot ny tiltaks- og

strategiplan (NVBF vil og NVBF skal).

2. Som en oppstart av dette arbeidet oppnevner FS Oddbjørn Kvammen til å lede og

ha ansvar for dette området i FS og i en egen opprettet arbeidsgruppe. øvrige

deltakere i arbeidsgruppen oppnevnes av GS i samråd med FS oppnevnt leder

samt utvikling- og kompetanseavdelingen. Det foreslås at arbeidsgruppen også

har representasjon fra et regionalt styremedlem. Arbeidsgruppen utformer sitt

mandat i felleskap med GS og dette legges frem for FS for vedtak.

Enstemmig vedtatt
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Drøftingssaker

Sak 22 Møteplan — sakskart

GS bes om å distribuere fremlagt moteplan til GS, med datoer, tidsrammer og
foreløpig forslag på representasjonsoppgaver våren 2021.

Orienteringssaker

Sak 48 Stilling NTV
Presidenten innledet og orienterte til saken.

Det ble oppfattet, og poengtert fra FS under protokollbehandling FS møte 25,
som om denne saken hadde kommet lenger i sin behandling enn det som er
realitet. Det er derfor viktig å orientere om reell status i prosessen og at saken vil

bli løftet frem som normal sak til behandling i FS.

Sak 49 Ansettelsesforhold GS
Presidenten innledet og orienterte til saken.

Det har vært gjennomført en lengre samtale mellom President og GS vedrørende

ansettelsesforhold. Saken anses som viktig å drøfte da FS møtes fysisk, og den

utsettes til dette er realiserbart.
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NVBF

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.28/2020

DATO: 15. november — Teams

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sordahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander,

Marte Lund Saga, Geir Eithun, Oddbjørn Kvammen, Jørre

Kjemperud. Kate Sønstebø, Mette Kristin Alstad østvik, Camilla H.

Skjelstad,

Forfall: Yngvild Larsen Schei, Liv Ingrid Ruset

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE

Godkjen ning
Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent

Beslutningssaker

Sak 102 Status Covidl9 og Elitevolleyball

Beslutningssaker

Sak 102 Status Covid 19 og Elitevolleyball

Vedtak:

1. Forbundsstyret opprettholder sitt vedtak om stans i 1.div ut november måned,

men ønsker fortsatt konkurranseaktivitet i Mizunoligaen og NM.

2. NM semifinaler 1 og 2 kan bli omberammet, men i utgangspunktet gjennomføres

semifinale 1 som berammet, mens semifinale 2 utsettes til 16/17 januar.

Klubbene vil få beskjed om mulig omberamming i forkant av trekking av

semifinalene den 16. november.
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3. FS ønsker å holde ukentlige møter fremover for å diskutere utviklingen av

covidl9 dermed å kontinuerlig kunne gjøre ytterligere vurderinger og vedtak.

Neste møte blir 22 november. Kl. 18.00 på Teams.

Vedtatt ved flerta(4 mot to stemmer. (Vedtak 1)


