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GS orienterer
GS informerte kort om status administrasjon, felles korona dialog fra idretten til regjeringen,
NIF innfører trenerattest, prosjektleder for paravolleyball (diamantvolley) på plass i mars, EM
sittevolleyball 2025.

Beslutningssaker
Sak 18 Regnskap 2020
Vedtak:
1. Forbundsstyret tar fremlagt regnskap, som er oversendt revisor for behandling,
til orientering
2. FS gir sin signaturgodkjenning til endelig regnskap på FS møte planlagt i mars

Enstemmig vedtatt

Sak 19 Budsjett 2021
Vedtak
1. Forbundsstyret godkjenner fremlagt Budsjett for 2021 med overskudd på kr.
2. 438 889,Enstemmig vedtatt
Sak 20 Regnskap 2020 NVE
Vedtak
1. Forbundsstyret tar regnskap 2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt
Sak 21 Forsikringer
Vedtak
1. Forbundsstyret tar fremlagt sak om forsikringer. Innhold og dekning, til
orientering.
Enstemmig vedtatt
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Sak 22 NVBF skal
Vedtak
1. Forbundsstyret tar status til orientering.
2. Endelig utkast «NVBF skal» legges frem for FS til behandling og vedtak i FS
møtet berammet i mars 2021.

Enstemmig vedtatt

Sak 23 Vedtekter regionalt styre og plan for dialogmøter vår 2020
Vedtak
1. Forbundsstyret ber GS om å bearbeide vedtektene i henhold til innspill fra FS og
flere innkomne forslag til revidert ordlyd fra regionale styrer. Vedtektene legges
frem for vedtak i FS møtet i mars.
Drøftingssaker
Sak 3 Rapport «idrettsglede for alle»
NIF har utarbeidet en egen veileder vedrørende rasisme og diskriminering. Forbundsstyret
drøftet hvordan NVBF best kan synliggjøre nulltoleranse for rasisme i norsk volleyball,
herunder hvordan vi kan være en del av #STOPP kampanjen som NIF har iverksatt, samt
etablere en «beste praksis» side på nett.
Orienteringssaker
Sak 5 Status utvalg volleyball i skolen
GS innledet til saken i felleskap med FS leder av utvalget Mette Kristin Alstad Østvik.
-

-

-

Det har vært avholdt 3 møter mellom administrasjonens ansvarlig Eivind Rudå og
utvalgets leder Mette Kristin Alstad Østvik. Det har vært avholdt ett møte i utvalget.
Neste møte er satt til: 22.3.2021.
Hoved agenda for neste møte er «volleyballen skal» og utvalgets fremdriftsplan med
utgangspunkt i «volleyballen skal».
Medlemmer i utvalget: Mette Kristin Østvik, Marte Guro Arnesen, Ingrid Lunde, Rolf
Inge Ølberg. Fra Administrasjonen Eivind Rudå.
Utvalgets mandat var lagt frem for gjennomgang, og dette mandatet vil, etter at FS har
drøftet og vedtatt innhold i «NVBF skal», tilpasses de vedtatte styringsmål, og legges
frem for FS til vedtak.
Undervisningsopplegg knyttet mot sandvolleyball/volleyball ute er under utarbeidelse
og må inn i utviklet materiale.
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-

Sentralt, regionalt og klubbansvar i forhold til volleyball i skolen bør presiseres i
materialet.

Sak 6 Status utvalg nasjonale serier, kamptilbud/aktivitetsutvikling
Leder i utvalget Geir Eithun orienterte FS direkte i møtet.
Sak 7 Status anleggsutvalg
GS innledet til saken i felleskap med FS leder av utvalget Oddbjørn Kvammen.
- Mulige kandidater til utvalget ble presentert, og FS ga oss sine tilbakemeldinger på
mulige utvalgsmedlemmer.
- Det er ønskelig at utvalget har medlemmer fra samtlige regioner i NVBF. De respektive
ledere i regionene er kontaktet direkte.
- FS og administrasjonen bes om å lansere ytterligere øvrige aktuelle kandidater.
- Satser på første utvalgsmøte i løpet av mars. Om ikke fulltallig utvalg vil utvalget
uansett starte arbeidet/gjennomføre møtet, og så vil utvalget kompletteres etter hvert
Sak 8 Status koronasituasjonen og sesongen 2020/2021
GS innledet til saken og viste til tidligere vedtak i FS samt utsendt dokumentasjon fra avdeling
Arrangement og Konkurranse vedørende status for den enkelte serie, RM, NM og endringer i
kampoppsett, format og struktur for gjennomføring av resten av sesongen 2020/21. Etter en
gjennomgang av status ba FS om at de enkelte utfordringer skal behandles fortløpende
dersom behov, alternativt legges frem for FS til vedtak i møtet i mars. Det er nært forestående
ytterligere utspill fra regjering om hvordan våren vil utspille seg mtp korona og restriksjoner,
og det vurderes fornuftig å avvente et par uker før endelige beslutninger fattes.
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