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DATO:

7. mars 2021 på TEAMS

Deltakende:
Forbundsstyret:

Forfall:
Administrasjonen:

Eirik Sørdahl, Ole Lundeby, Yngvild Larsen Schei, Geir Eithun, Mette
Kristin Alstad Østvik, Oddbjørn Kvammen, Camilla H. Skjelstad,
Bente Siljander, Liv Ingrid Ruset, David Cox
Marte Lund Saga. Jørre Kjemperud, Kate Sønstebø
Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE
Godkjenning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda
Beslutningssaker
Sak 24 Sesong gjennomføring 2020/21
Godkjenning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda
Innkalling og agenda godkjent

Beslutningssaker
Sak 24 Sesong gjennomføring 2020/21
Vedtak:
1. Mizunoliga avsluttes som enkel serie (7 kamper) som spilles helgen 7 -9.4.

Vinneren av serien er Seriemester 2020/2021. I de tilfeller der to lag allerede
har møtt hverandre to ganger, er det første møte mellom lagene som vil
være gjeldende.
Ingen nedrykk, lagene beholder plassen i serien. Eventuell nedrykk skjer etter
søknad til NVBF administrasjon innen 25.4.
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Pengepremie i Mizunoliga tildeles i henhold til plassering i serie. Tilsvarende
tildeles rett til e-cup deltakelse. Premie øremerkes deltagelse i Europa Cup
2021-2022.
Sluttspill i Mizunoliga, final four, vurderes gjennomført etter samråd med de
gjeldende klubber. Datoen for eventuell gjennomføring er satt til helgen 2830.5.
2. NM finalene utsettes til helgen 16-18.4. Primært ønskes finalene spilt i Oslo.

Andre spillested blir vurdert ift. gjeldende restriksjoner.
3. 1.divisjon avsluttes umiddelbart.

Ingen vinner av serien og lagene beholder plassen i serien.
Opprykk og/eller nedrykk etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.
4. Lavere divisjoner avsluttes.

Ingen vinnere av seriene og lagene beholder plassen i serien.
Opprykk eller nedrykk etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.
Lagene skal fortsatt bekrefte sin deltagelse i serien innen 1.5. for 2.divisjon i
alle konkurransesoner samt 3. og 4.divisjon i Øst.
5. Ingen nasjonal aktivitet ift. US-runder.

Regionale/lokale uformelle aktiviteter det der er naturlig/mul ig.
6. RM U15 og RM U17 ønskes gjennomført i april/mai/juni mnd. Om dette ikke

er mulig, utsettes RM til august måned.
7. NM U19 foreslås utsatt til høsten, forutsatt at aktuelle klubber ønsker dette.

Det vil bli gjennomført en høring vedrørende dette. Dersom interesse for
gjennomføring U 19 høst, ønskes RM gjennomfør april/mai/juni, slik det
ønskes gjennomført for U15 og U19. Om dette ikke er mulig, utsettes RM U
19 til august måned.
8. Regionalt styre og regionalt utvalg Arrangement og konkurranse vil

utfordres, i samråd med administrasjonen, til å være pådrivere ovenfor
klubbene for oppslutning og gjennomføring av RM våren 2021, samt øvrig
lokal og regional aldersbestemt aktivitet, der det er mulig å gjennomføre.
9. NM Regionlag avlyses.
10. Veteran NM vurderes i midten av mars om den skal gjennomføres som

planlagt. Hvis ikke det kan gjennomføres som planlagt, vil Veteran NM
flyttes til september 2021.
11. NM Snow Volley avlyses etter samråd med arrangør, sponsor og kommunale

helsemyndighetene.

Enstemmig vedtatt
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