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DATO:
Deltakende:
Forbundsstyret:

Forfall:
Administrasjonen:

13. januar 2021 – Teams

Eirik Sørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga,
Geir Eithun, Mette Kristin Alstad Østvik, Oddbjørn Kvammen,
Camilla H. Skjelstad, Jørre Kjemperud, Bente Siljander, Liv Ingrid
Ruset, David Cox.
Kate Sønstebø (Vara Cox møtte som ansattes representant.
Yngvild Larsen Schei deltok fra sak 11.
Kristian Gjerstadberget, David Cox (Sak 5) Line Busland (Sak 6)
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Godkjenning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda
Innkalling og agenda godkjent

GS orienterer
GS informerte om status administrasjon, NIF, og om de foreløpige lave arrangementsplanene
til CEV og FIVB pga usikkerheten i Europa og Verden.

Beslutningssaker
Sak 5 Status arrangement og konkurranse
Vedtak:
1. Forbundsstyret tar den fremlagte statusen til orientering.
2. FS ser det som viktig å følge de nasjonale smitteverntiltak som ble innført 3.
januar 2021. Det betyr at alle innendørsaktiviteter settes i bero i to uker.
Ettersom toppidretten ikke er omfattet av de nye tiltakene opprettholdes
aktiviteten i Mizunoligaen i tråd med dette og gjeldende protokoller.
3. FS ber GS åpne for å vurdere alternativt sted, og eventuelt alternativ dato for
Cupfinalen, mens øvrig endringer og flytting av kamper og mesterskap gjøres
iht. de prosedyrene som tidligere er lagt for endring av terminplan og regelverk.
Enstemmig vedtatt

Sak 6

Status kompetanse og utvikling

Vedtak:
1. Forbundsstyret tar den fremlagte statusen til orientering.
2. FS ser det som viktig at utdanning er tilgjengelig for klubbene, og FS ber
alle klubber om å sette fokus på utdanning og at dette området er en naturlig del
av klubbens virksomhet og årshjul. Kompetanse er et viktig grunnlag for å skape
et godt lærings- og utviklingsmiljø for barn, unge og voksne, og noe som kan
bidra til at flere er med lengre i idretten vår.
Enstemmig vedtatt

1

Sak 7

Lisens sandvolleyball

Vedtak:
1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til lisens sandvolleyball
2021, og ber GS innarbeide dette i budsjettarbeidet for 2021.
Enstemmig vedtatt

Sak 8

Rutiner for varsling om seksuell trakassering

Vedtak:
1. FS ber Forbundsstyret godkjenner de fremlagte rutinene for varsling om seksuell
trakassering.
2. Varsling i slike saker skal skje til generalsekretær Kristian Gjerstadberget som har
ansvar for at varselet følges opp.
3. GS bes om å publisere disse rutinene, samt kontaktinformasjon på volleyball.no
Enstemmig vedtatt

Sak 9

Retningslinjer ungdomsidrett

Vedtak:
1. Forbundsstyret vedtar at retningslinjene for ungdomsidrett slik de er gitt av NIF
skal gjelde i Norges Volleyballforbund.
2. FS ber GS om å formidle informasjon om dette tema jevnlig på nettet og i
nyhetsbrev til klubbene.
Enstemmig vedtatt

Sak 10

Barneidrettsbestemmelsene

Vedtak:
1. Forbundsstyret vil understreke viktigheten av å opprettholde fokus på at kamper
og konkurranser i barneklassene skal følge barneidrettsbestemmelsene slik disse
er gitt av Norges Idrettsforbund. Dette er tidligere implementert og nedfelt i
NVBFs reglement for aldersbestemte klasser og i sanksjonsreglementet.
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2. FS ber GS om å formidle informasjon om dette tema jevnlig på nettet, i
nyhetsbrev til klubbene og til de arrangører som skal arrangere for klassene U13
og U15.
Enstemmig vedtatt

Sak 11

Regnskap pr. 30.11.20

Vedtak:
1. Forbundsstyret tar regnskap og prognose pr. november 2020 til orientering.
Enstemmig vedtatt

Sak 12

Møteplan og representasjon

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar møte- og representasjonsplan slik den ble presentert, med
innsettelse av eget budsjettmøte den 28 januar, samt med de øvrige
korrigeringer og endringer FS foretok. Planen blir oppdatert med ytterligere
møte og representasjonsansvar FS har, og møteplanen legges på ny frem for FS i
neste møte.
Enstemmig vedtatt

Sak 13

Idrettstinget

Vedtak:
1. Forbundsstyret oppnevner følgende personer til å svare på NIFs spørring:
Presidentskapet og Marte Lund Saga.

2. Forbundsstyret oppnevner følgende personer til å delta på Idrettstinget 2021:
President Eirik Sørdahl
1. Visepresident Yngvild Larsen Schei. Dette dersom representasjon med
stemmerett blir godkjent for 1. Visepresident av NIF.
Enstemmig vedtatt
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Drøftingssaker
Sak 1

TVN rapport

GS innledet til saken og FS hadde en gjennomgang og drøftet rapport fra TVN 2020.
Sak 2

Oppfølging Forbundstinget og møte med regionale ledere

GS innledet til saken og pekte spesielt på de forslag til endringer som fremkom i Tingsak
10A3. FS møter de regionale ledere i møte den 28 januar kl. 17.30 for å redigere/presisere
vedtektene. FS ber GS om forberede agenda og stå for innkalling. Presidentskapet og de FS
medlemmer som har anledning deltar. Presidenten leder møtet.

Orienteringssaker
Sak 1

Status koronasituasjonen og nasjonale mesterskap

GS orienterte kort om følgende status:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sak 2

Samtlige RM (U15, U17 og U19) er utsatt fra januar til mars 2021.
MVGS landsfinalen terminfestet 29-31.1.21 er avlyst.
NM U19 er flyttet til helgen 7-9.5.
NM U15 er flyttet til 24-26.9.
NM U17 er foreløpig flyttet til 1-3.10.
NM Regionlag er flyttet til siste halvdelen av april måned
Status utvalg volleyball i skolen

GS innledet til saken i felleskap med FS leder av utvalget Mette Kristin Alstad Østvik.
▪
▪
▪

Sak 3

Lærerkurs "Volleyball i skolen" er lagd ferdig
Lærerutviklere: Det er opprettet ei gruppe med lærerveiledere som skal være de som
gjennomfører kurs/opplæringen av lærere.
På grunn av smittevern ble ikke opplæringskursene for lærerveilederne gjennomført før jul.
Webinar for lærerveiledere gjennomført 14.12.

Status utvalg nasjonale serier, kamptilbud/aktivitetsutvikling

GS innledet til saken i felleskap med FS leder av utvalget Geir Eithun
▪
▪

▪

Utvalget har blitt berørt av Pandemien og at det meste av aktivitet er stoppet, og at det meste
av fokus går på å få holdt et minimum av aktivitet i gang og/eller omberamme
Det er gjennomført et drøftingsmøte mellom leder av utvalget og GS der nye aktivitetsideer og
hovedfokus/prioritering 2021 for utvalget ble drøftet. Videre sees det som naturlig at utvalget
tar del i dialogen med NTV og den prosess som pågår knyttet til ønsket stilling NTV for
utvikling av de nasjonale seriene.
Utvalget skal kompletteres med utvalgsmedlemmer og det skal lages prosessbeskrivelse og et
mandat for utvalget.
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Sak 4

Status anleggsutvalg

GS innledet til saken i felleskap med FS leder av utvalget Oddbjørn Kvammen
▪
▪

▪

▪
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Utvalgsleder har fulgt opp planene rundt Randaberg sitt planlagte anlegg.
Deltatt på info/statusmøte for planlagt ombygging av Fornebu arena i regi av håndballforbundet.
Dette er en pågående prosess der 10-12 særforbund er med på å uttale behov og infrastruktur.
Det er foreløpig ikke avklart eier eller driftsstruktur.
Det er sendt en invitasjon til alle regionledere og bedt om innspill til anleggsutvalget.
Oppfordringen om bidrag til utvalget og innspill vil gis på nytt i neste regionledermøte den 28
januar.
Utvalget skal kompletteres med utvalgsmedlemmer og det skal lages prosessbeskrivelse og et
mandat for utvalget.

