
Referat fra møte i regionalt styre og utvalg - Øst 

Dato: 21. januar 2021 
Tilstede: fra utv. & kompetanse: Katrine Hvitstein, Geir Åge Michelsen  
Fra Arr & konkurranse: Frode Walde, Stig Kristiansen 
Fra regionalt styre: Gubhild B. Størseth, Trond Hagen, Christina L. Johannssen, Håkon 
Rambek 
Fraværende: 
Referent: Håkon Rambek 
 
 
Sak 1 Gjennomgang av nåsituasjon 

Frist Ansvar 

Generelt var volleyballhverdagen preget av korona situasjonen, 
med nedstengning av senioraktivitet og noe aktivitet på 
juniorsiden.   
 

  

 
Sak 2 Gjennomgang av instruks for styrer og utvalg 

  

https://volleyball.no/regionale-styrer-og-utvalg/ 
Vi snakket oss litt igjennom den informasjonen vi har fått, og 
finner på volleyball.no, spesielt Agendaplan for regionalt styre og 
regionale utvalg. Vi finner det litt problematisk, da mye skal skje i 
samarbeid med administrasjonen og det er lite kontakt mellom 
de sentrale utvalgene og de regionale. Fra det regionale styre har 
det vært noe kontakt med administrasjonen og de andre 
regionene. 
Gunhild skal på møte neste torsdag med regions-lederne + GS + 
noen fra FS. Tar med innspillene fra dette møtet  

  

 
Sak 3 Kriterier for søknader på midler fra egenkapitalen. 

  

I Note 1 nedenfor er finner du det siste vi ha 
 Vi lager en mal som vi presenterer på valgmøte. Vi tenker oss en 
fordeling mellom volleyball og sandvolleyball, med søknadsfrist 
ved oppstart av sesongene, samt at det settes av midler som 
regionstyret og utvalgene skal kunne benytte til felles aktiviteter, 
som f.eks. å utvide valgmøte med konferanse 
Vi savner en mal som skulle komme fra forbundet, men vi 
begynner å utarbeide vår egen 

 Håkon 

 
Sak 4 Kommunikasjon med klubbene 

Frist Ansvar 

Kommunikasjon med klubbene. 
Fått en ny liste av Gunnar som skal være noe redigert. 
Legger den i teams. 
 
 

 Gunhild 

 
Sak 5 Forberedelse til valgmøtet 

Frist Ansvar 

Vi ønsker at vi skal kunne gjennomføre dette som et fysisk 
møte, og sjekker med forbundet om det kan utsettes noe. 
Vi ønsker å kunne ha noe mer program, faglig og sosialt 
dersom vi får til fysisk møte. 

  



Valgkomiteen består kun av Stig H Kristiansen, men styret 
har fullmakt til å finne et medlem til. 
 
 
 
Sak 6 Terminplan 

  

Gunnar ønsket at vi så litt på terminplanen fremover se note 2. 
For oss var ønsket om mest mulig aktivitet viktigere enn 
fullstendige tabeller/plasseringer.  
Vi foreslår at divisjonsplasseringen beholdes i 21/22 sesongen, 
men med mulighet for lag med begrunnet søknad for ev. 
opp/nedrykk. Vi tenker den regionale drk vil sammen med styret 
kunne avgjøre søknadene. 

  

   
 

Note 1: 
- Midler benyttes av regionstyrer i samråd med administrasjonen i NVBF til regionale tiltak fram til 
31.12.2024 
- Med regionale tiltak menes utviklingsrettede aktivitetsskapende tiltak, slik som rekruttering, oppstart av 
paravolleyball, inkludering- og/eller lavterskeltilbud i klubb, klubb-inspirasjonskonferanse, 
rekrutteringsseminar, kompetansetiltak, stimuleringstiltak for at flere klubber påtar seg arrangement i 
volleyball eller sandvolleyball, samt tiltak regionene selv initierer som kommer alle klubbene til gode – eks. 
inspirasjonssamlinger. Midlene skal gå til tiltak i klubb, men ikke dekke lønnsmidler eller egenandeler eller 
investering i utstyr/anlegg. 
- En og samme klubb kan maksimalt motta støtte for inntil 3 tiltak, og administrasjonen og det regionale 
styret beslutter i felleskap hva maksrammen kan være pr. tiltak. Dersom støtte på over 100 000,- pr. 
enkelttiltak, eller en klubb søker støtte utover 3 tiltak, skal FS gi sin tilslutning. Midlene utbetales etter at 
tiltaket er gjennomført. Dersom det blir kjent at en klubb mottar støtte uten å gjennomføre tiltakene, vil 
tildelt sum bli tilbakeført. 
- Det er en forutsetning at kostnader for turnerings-kampoppsett, dommeroppsett o.l., samt løpende drift av 
regionale styrer og utvalg ikke skal finansieres av potten. 
- Regionale styrerepresentanter kan ikke delta i behandlingen/godkjenningen av midler dersom egen klubb 
er søker. 
- Utbetaling skjer via innsending av rapport på godkjente tiltak, NVBF utarbeider malark for tildeling og 
rapport. NVBF foretar utbetalingen iht. gjeldende økonomiske rutiner (bruk av invoice og expence). 
- Ordningen skal evalueres siste halvår 2024 med to formål. Evaluering av korrekt forvaltning av midler 
legges til kontrollutvalget. Evaluering om en eventuell forlengelse/etablering av tilsvarende ordning (metode 
og kriterier for tildeling) gjøres av FS, regionale styreledere og administrasjon i felleskap. 
 

Note 2: 

Jeg vet at dere skal møtes i dag, og derfor lurer jeg på om dere kan bruke noe tid på å diskutere 
hvordan dere mener resten av sesongen i Øst kan/bør gjennomføres.  

Terminplanen i Øst fremover ser slik ut: https://volleyball.no/terminplan2/#tab-1565787117848-2-4 

 Det er som dere vet stor usikkerhet knyttet til hva det er mulig å få til, og alle planer i disse tider 
kommer med forbehold. Vi i avdeling arrangement og konkurranse jobber med et planverk  der 
eksempelvis plan A erstattes av plan B, som erstattes av plan C etc så lenge koronatiltakene vedvarer. 
På den måten har vi en ny plan klar hvis (når) den forrige blir umulig å gjennomføre. 

  



For aldersbestemt aktivitet er de gjeldende planene nå slik: 

US/RM: 

RM i mars (format kommer an på restriksjoner) 

Prøve å gjennomføre småturneringar i februar (max 5 lag), gjerne lokale/naboklubb  

US-runde i april (sannsynligvis uten poeng, og ingen kåring av vinner denne sesongen pga tynt 
grunnlag). Hvis det fortsatt er begrensninger på antall så må dette også gjennomføres som 
småturneringer. 

  

Regionlag: 

Kutte open samling 3  

Gjennomfører 1 lukka samling 13-14. feb og 1 i mars eller 2 i mars (i RM-helgene)  

NM Regionlag i april ( ikkje nødvendigvis der cup-finale eller Finale Four er)  

  

Mini/Teen: 

Mini: Småturneringer lokalt i februar/mars/april (kun april som er terminfestet, vi mistet dessverre en 
del miniaktivitet i januar) 

Teen: Turnering i april som planlagt  

Jeg vil gjerne ha deres innspill på skissert plan. 

Når det gjelder lavere divisjoner så er gjeldende plan at man forsøker å gjennomføre enkel serie, og 
noe annet ser jeg på som helt urealistisk. Om ikke enkel serie kan gjennomføres så vil seriespillet 
annulleres og i utgangspunktet er det da ikke opprykk/nedrykk). Jeg kommer tilbake til det senere. 

 


