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NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS FORBUNDSTING

Gjennomført ved bruk av digitalt verktøy, 30. november 2020

ÅPNING AV FORBUNDSTING 2020

ÅPNING VED PRESIDENT EIRIK S0RDAHL

President Eirik Sørdahi åpnet NVBFs 48 Forbundsting.

Kjære Tingdelegater alle gode ting er 3 og dette er det tredje Tinget vi har i år. Vi har på mange måter hatt et
uvirkelig år, og jeg skal ikke gå gjennom hele året, så dette blir en kort innledning. Vi har hatt én sak som har
skapt mest diskusjon, og jeg må medgi at det har skapt større engasjement enn detjeg så komme, men
Forbundsstyret har hatt som utgangspunkt det beste for norsk volleyball. Vi har etter Tinget i juni 2020 diskutert
saken i Forbundsstyret og vi har diskutert saken sammen med de regionale styrelederne, og vi har kommet fram
til et omforent forslag som legges frem for vedtak seinere i dagens møte. Det er velkjent fjellvettregel som heter
at «det er ingen skam å snu» og i vårt omforente forslag vil den observante Tingdelegat se at Forbundsstyret
har snudd i denne saken og vi skjemmes ikke. Med disse ordene serjeg frem til en god og saklig debatt utover
kvelden.
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SAK 1: GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTENE

Kjell Rune Nordli fra NIF IT Support foretok opprop i det digitale verktøyet Go Plenum. Til sammen deltok
54 stemmeberettigede da Tinget ble satt. Det ble under møtet flere ganger kontrollert hvor mange
stemmeberettigete som var tilstede.

REPRESENTANTER MED STEMMERETT, TALE- OG FORSLAGSRETT

FORBUNDSSTYRET

President Eirik Sørdahi

1. Visepresident Yngvild Larsen Schei

2. Visepresident Ole Lundeby

Styremedlem Mette Kristin Alstad østvik

Styremedlem Oddbjørn Kvammen

Styremedlem Marte Lund Saga

Styremedlem Camilla H. Skjelstad

Styremedlem Geir Eithun

Varamedlem Bente Siljander

Varamedlem Liv Ingrid Ruset

Ansattes representant Kate Sønstebø

REGIONREPRESENTANTER

Nord Morten Hunstad

Nord Karoline Kastnes

Sydvest Astrid Sletten

Sydvest Jens Olav Rydningen

Sogn og Fjordane Ole Morten Vassdal

øst Gunhild Bondevik Størseth

øst Christina Landmark Johansen

Trøndelag Eivin Brøndbo

Hordaland Bård Terje Skogland

KLU B BREP RES EN TANTE R

Lierne IL Turid Solum Gjertsås

Lierne IL Patrik Lundgren

Kristiansand Sandvolleyballklubb Tor Inge Askeland

Kristiansand Sandvolleyballklubb Marianne Stray Aas

Sortland Volleyballklubb Håvard Hamansen Wallstad

KFUM Stavanger Volleyball Arve Abrahamsen
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KFUM Stavanger Volleyball Irene Åreskjold

ørnes IL VoIleyball Robert Spilmann

Oslo Sandvolleyballklubb Marlene Persson

Oslo Sandvolleyballklubb Håkon Tveitan

Gneist IL Birger Velle Hanssen

Randaberg Volleyball Jon Rønning

SSK Skjetten Gro Erdal

BSI Irene Vassdal

BSI Svein Gunnar Bolstad

Steinkjer Volleyballklubb Irene Sand

Steinkjer Volleyballklubb Bjørn Ove Elvestad

Førde Volleyballklubb Jan Ove Hafstad

Førde Volleyballklubb Sissel Holme Sande

Bø Volleyballklubb Morten Rønningen

Sotra Volleyballklubb Mikael Tangen

Austrått IL Arild Tøge

Lier Volleyballklubb lnghild Berthinussen

Lier Volleyballklubb Knut Are Midtun

Oslostudentenes ldrettsklubb Anne-Li Gudmundsen

Oslostudentene ldrettsklubb Henrik Roppen

TIF Viking Inge Bønkel Birkeland

TIF Viking Jonas Vindedal Langlo

Sandnes Volteyballklubb Roy Husa

Sandnes Volleyballklubb Ragnhild Raugstad

Svelgen Turn og ldrettsforening Herborg Hitde Eikeland

BK Tromsø Edgar Broks

BK Tromsø Heidi Nilsen

Horten VBK Hilde Nilsen-Aas

Ringerike Sandvolleyballklubb Bente Skaug Hermansen

øksil Vårinn Marie Lassesen

øksil Tommy Steffensen

Kongsvinger Volleyballklubb Anders Sønstebø

Kongsvinger Volleyballklubb Marike Kunze

REPRESENTANTER UTEN STEMMEREU, MEN MED TALE- OG FORSLAGSRETT

Leder Lovkomitéen Gunnar Syrrist

Leder Valgkomitéen Torill G. Faleide

Medlem Valgkomitéen Kjell-Erik Kvamsdal

Medlem Valgkomitéen Tomm Hansen

Varamedlem Valgkomitéen Marte Lagesen
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Leder Kontrollkomitéen I Kåre Helvik Morken

RERPRESENTANTER UTEN STEMMERETT, MEN MED TALERETT

Generalsekretær Kristian Gjerstadberget

ØVRIGE DELTAKERE

Dirigent Geir Lilletvedt

NIF IT Support teknisk leder Kjell Rune Nordli

NIF IT Support teknisk lyd/film Peter Fauske Grindem

NVBFS ADMINISTRASJON

Administrasjon og sport Beate Sødal

Utvikling og kompetanse Line Busland

Administrasjon og sport Matt van Wezel

Administrasjon og sport Stian Brevik

Administrasjon og sport Eva Lio

Arrangement og konkurranse Vibeke Molvik

Arrangement og konkurranse Gunnar Mikal Naas

Arrangement og konkurranse Elisabeth Bjørvik

Utvikling og kompetanse Eivind Rudaa

Arrangement og konkurranse Eva Roald øfstaas

Arrangement og konkurranse Magnus Rodahl

Utvikling og kompetanse Line Albertsen

Arrangement og kompetanse David Cox

NVE IverA. Horrem

Forslag:
Listen over kontrollerte fullmakter innstilles til godkjenning.

VEDTAK: ENSTEMMIG GODKJENT

SAK 2: VELGE DIRIGENT(ER)

Det velges:
i dirigent
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Forbundsstyret fremmet følgende forslag til dirigent:

i dirigent: Geir Lilletvedt

VEDTAK: DEN FORESLÅTTE DIRIGENTEN BLE ENSTEMMIG VALGT

SAK 3: VELGE PROTOKOLLF0RER(E)

Det velges:
2 protokollfører(e)

Forbundsstyret fremmet følgende forslag til protokollfører(e):

2 protokollfører(e): Line Busland
Eva Lio

I VEDTAK: DE FORESLÅTTE PROTOKOLLFØRERE BLE ENSTEMMIG VALGT

SAK 4: VELGE TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE
PROTOKOLLEN

Det velges:
2 representanter til å undertegne protokollen

Forbundsstyret fremmet følgende forslag til å signere protokollen:

Håkon Tveitan (Oslo Sandvolleyballklubb)
Ane Li Gudmundsen (Oslostudentenes ldrettsklubb)

VEDTAK: DE FORESLÅTTE REPRESENTANTENE BLE ENSTEMMIG VALGT



SAK 5: GODKJENNE INNKALLINGEN

Forslag:

Forbundsstyret foreslår ot den fremlogte innkallingen godkjennes.

Dirigenten innledet til saken.

I VEDTAK: INNKALLINGEN BLE GODKJENT

SAK 6: GODKJENNE SAKLISTEN

Dirigenten innledet til saken.
Eirik Sørdahl fremla forslag om at Tinget behandlet en «Resolusjon om seksuell trakassering og overgrep i
norsk idrett» som et tillegg på saklisten, sak 15. Sørdahl fremhevet at dette er et viktig tema der man ønsker
at NVBF med denne resolusjonen «setter fotavtrykk» i denne viktige debatten.

49 stemte for å behandle foreslått resolusjon, 2 stemte mot.

lnnspill fra Anders Sønstebø om å behandle sak 10B2 og 1OB 3samtidig eller bytte rekkefølge ettersom
innholdet er mye det samme.

Godkjenne de fremmøtte representantene.

Velge dirigent(er).

Velge protokollfører(e).

Velge to representanter til å underskrive protokollen.

Godkjenne innkallingen.

Godkjenne saklisten.

Godkjenne forretningsorden.

Behandle forbundets beretning, herunder beretninger fra tingvalgte organer.

Behandle regnskap 2018 og 2019 i rcvidc stand, styrets økonomiske beretning, an—

kontrollutvalgcts beretning.
(Saken ble behandlet på Ekstraordinært Forbundsting 30.06.20)

Behandle forslag og saker.

Fastsette kontingent.

Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
Engasjere revisor til å revidere forbundets regnskap.

Valg.
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Forslag:
Forbundsstyret foreslår at den frem lagte saklisten godkjennes.

VEDTAK: SAKLISTEN MED TILLEGGSFORSLAG OM RESOLUSJON BLE GODKJENT

Følgende hadde ordet:
Eirik Sørdahl, Gunnar Syrrist, Kjell Rune Nordli, Anders Sønstebø

SAK 7: GODKJENNE FORRETNINGSORDEN

Dirigenten innledet til saken. Dirigenten opplyste at det er en endring i forretningsorden som omhandler
digital stemmeavgivning, ref. 4.1 og 4.2 som ikke er relevant ettersom det skal stemmes digital i
møteverktøyet GoPlenum.

FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV DIGITALT FORBUNDSTING
(etter NIFs veileder)

1. Gjennomføring av Tinget
1.1 Tinget ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne
forretningsorden.
1.2 Enhver som ønsker ordet på Tinget, må meddele dette i chatten og kan bare tale til Tinget når dirigenten
har gitt vedkommende ordet.
1.3 Alle deltakere skal ha mikrofon slått av, og kun slå denne på dersom de er gitt av ordet av dirigenten.
Chatten skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenten beslutter noe annet:
For å be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel.
For å stemme.
For å informere om at man forlater Tinget.
- For å melde fra om tekniske problemer.

2. Taletid
2.1 Tingvalgte organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget.
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre
innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme
sak.
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et Tingvalgt organ, kan Tinget beslutte å:
- sette strek for de inntegnede talere
- sette strek for nye forslag
- øke antall innlegg
- endre taletiden
- gi taletid til personer uten talerett



2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må meddele skriftlig chatten at man ber om
ordet til forretningsorden, og har ett minutt taletid.

3. Behandling av forslag på Tinget
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under Tinget må meddele skriftlig i chatten at
man ber om ordet og deretter legge det konkrete forslaget inn i chatten.
3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at Tinget aksepterer
dette.

4. Stemmegivning
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart angi hvilken sak
det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal skrive i chatten for å avgi stemme.
4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved at det leggs ut
en lenke til avstemmingen i chatten.

5. Protokoll
5.1 Det føres protokoll over Tingets forhandlinger. Protokollen føres av de Tinget har valgt til å føre protokoll.
5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem som er
forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger med antall
stemmer for og imot og ev. blanke stemmer.
5.3 Protokollen skal publiseres på forbundets hjemmeside så snart den er godkjent.

Dirigenten innledet

Forslag:
Forbundsstyret foreslår at det fremlagte forslaget til forretningsorden godkjennes.

VEDTAK: FORRETNINGSORDEN BLE ENSTEMMIG GODKJENT I

Følgende hadde ordet:
Eirik Sørdahl, Kjell Rune Nordli, Marlene Persson

SAK 8: BEHANDLE FORBUNDETS BERETNING, HERUNDER
BERETNINGER FRA TINGVALGTE ORGANER

Dirigenten innledet og henviste til beretningene side for side fra Forbundsstyret, Tingoppnevnte komiteer og
rapporter fra styreoppnevnte komiteer. Dirigenten opplyste også Tingforsamlingen om at dersom noen
skulle ha innspill på feil i resultatdelen av beretningen, så må dette sendes inn skriftlig til administrasjonen,
som i etterkant vil foreta en sjekk og rette opp eventuelle feil.

a) Forbundsstyret Tingperioden 2018 - 2020
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b) Komiteene Tingperioden 2018— 2020

Forslag:
Forbundsstyret foreslår at de fremlagte beretninger godkjennes.

Følgende hadde ordet:
Morten Hunstad

VEDTAK: DE FREM LAGTE BERETNINGER BLE GODKJENT

Saken ble behandlet på Ekstraordinært Forbundsting 30juni 2020.

SAK 10: BEHANDLE FORSLAG OG SAKER

SAK 1OA: IKKE LOVSAKER

SAK 10 A i FORSLAG FRA FORBUNDSSTYRET
FORSLAG TIL FASTSETFELSE AV REGIONENES EGENKAPITAL OG PRINSIPPER FOR
ANVENDELSE AV DISSE

Ole Lundeby innledet til saken og la vekt på at Forbundsstyrets forslag var utarbeidet i etterkant av en
innledende høring og to etterfølgende møter med de regionale styrelederne. Gode innspill etter møter og
samtaler er innarbeidet underveis og de regionale styrelederne stiller seg bak forslaget som legges fram for
Tinget. Ett av møtene ble avholdt etter at sakspapirene til Forbundstinget var publisert og derfor kommer
det to tilleggsforslag i saken.

Dirigenten foreslo at sakene 1OA 5 og 1OA 7 ble trukket som egne forslag og at de skulle behandles samlet
under 1OA1. Hordaland ved Bård Terje Skogland gav sin støtte til det.
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Ole Lundeby fremmet tilleggsforslag på det siste punktet i kriteriene i det opprinnelige forslaget:

«Ordningen skal evalueres under Tinget 2022 og siste halvår 2024>)

Yngvild Larsen Schei fremmet et nytt tilleggspunkt på kriteriene:

«Regionenes EK kan også benyttes for å utløse ekstern finansiering fra eksempelvis offentlige myndigheter,
legater eller stiftelser»

Forslag:

Forbundsstyret foreslår følgende EK til fordeling:

1000 NOK Egenkapital
øst 1681
Hordaland 480
Sydvest 328
Møre og Romsdal 514
Sogn og Fjordane 115
Trøndelag 507
Nord 514
Sum regioner 4139

Forslag til kriterier:

- Midler benyttes av regionstyrer i samråd med administrasjonen i NVBF til regionale tiltak fram til

31.12.2023

- 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. 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 vurderes, 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 ol., 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).
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VEDTAK: DET FREMLAGTE FORSLAGET TIL FORDELING AV EGENKAPITAL OG
KRITERIER MED DE TO TILLEGGENE FRA FORBUNDSSTYRET BLE ENSTEMMIG
GODKJENT

Følgende hadde ordet:
Ole Lundeby, Bård Terje Skogland, Gunnar Syrrist, Torill Faleide (teknisk spørsmål knyttet til GoPlenum), Eivin
Brøndbo, Anders Sønstebø, Marlene Persson, Morten Hunstad, Gunhild Størseth, Yngvild Larsen Schei

SAK 10 A 2 FORSLAG FRA SORTLAND VBK

LIK KOSTNAD FOR DELTAGELSE PÅ REGIONLAG OG LANDSLAG FOR UNGDOM OG JUNIOR

Håvard Hamansen Wallstad innledet.

Forslag:
Det skal være lik kostnad for deltagelse på regionslag og (an dslag for ungdom og junior spillere, uavhengig av
hvilken region og landsdel spilleren kommer fra.

Ole Lundeby fra Forbundsstyret innledet.

Forbundsstyrets forslag:
Egenandel for NM regionlag skal være lik for alle utøvere som tas ut. Tinget overlater til Forbundsstyret å
fastsette denne grensen. Nivå på egenandeler for landslagssamlinger og representasjon på landslag junior og
ungdom bes oversendt til Forbundsstyret til behandling i løpet av budsjettbehandlingen for 2021.

Morten Hunstad fremmet et omforent forslag:

«Egen andel iberegnet reiseutgifter for NM regionlag skal være lik for alle utøvere som tas ut. Tinget overlater til
Forbundsstyret å fastsette denne grensen.

Egenandel iberegnet reiseutgifter for landslagssamlinger og representasjon på landslag junior og ungdom skal
være lik for alle utøvere som tas ut. Tinget overlater til Forbundsstyret å fastsette egenan del i løpet av
budsjettbehandlingen for 2021.»

VEDTAK: DET OMFORENTE FORSLAGET FRA MORTEN HUNSTAD BLE VEDTATT MOT
i STEMME

Følgende hadde ordet:
Håvard Hamansen Wallstad, Ole Lundeby, Anders Sønstebø, Morten Hunstad, Eirik Sørdahl, Ole Morten
Vassdal, Morten Rønningen, Bård Terje Skogland, Gunhild Størseth, Robert Spilmann
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SAK 10 A 3 FORSLAG FRA OSLO SANDVOLLEYBALLKLUBB
- RYDDIGHET MELLOM REGIONALE UTVALG OG STYRER

Marlene Persson innledet med å trekke forslaget og støttet Forbundsstyrets forslag.

Forslag:
Følgende formuleringer legges inn i regionenes vedtekter der dette passer best (Enten §3 eller § 5):

a. Regionale styrer velges på valgmøte etter innstilling fra valgkomiteen. Deretter velger styret selv hvordan de
vil løse sine oppgaver, inkludert utnevning av utvalg. At et underutvalg er ledet av eller har et medlem fra styret
er naturlig, men ikke et krav.
b. Regionale utvalg er formelt underlagt det regionale styret. Saker som meldes inn til utvalg og regional DK,
kan behandles av det regionale styret.
c. Medlemmer av regionalt styre som er involvert i enkeitsaker i kraft av eventuelle roller i øvrige utvalg, skal
avstå fra styrebehandling av saker som angår dem selv.
d. Regionalt styre utpeker regional DK, slik at dette kan koordineres opp mot representanter i øvrige regionole
ledd og utvalg.

Yngvild Larsen Schei innledet.

Forbundsstyrets forslag:
Forbundsstyret anbefaler at forslaget oversendes det nye Forbundsstyret.

Forbundsstyret innkaller til et dialogmffte, som omhandler vedtektene alene, i januar 2021 med lederne i de
regionale styrene som en oppfølging med sikte på en gjennomgang av de forslagene som er fremmet i saken.

VEDTAK: FORBUNDSTYRETS FORSLAG BLE VEDTATT MOT 2 STEMMER I
Følgende hadde ordet:
Marlene Persson, Yngvild Larsen Schei

SAK 10 A 4 FORSLAG FRA OSLO SANDVOLLEYBALLKLUBB
EVALUERING AV KONSEKVENSER OG MULIGHETER IFM. MODERNISERINGSPROSESSEN

Marlene Persson innledet.

Forslag:
1. Det settes ned et utvalg, underlagt kontrollkomiteen, som skal vurdere og evaluere

moderniseringsprosessen. Disse skal i samarbeid med kontrolikomiteen kunne innhente og få innsyn i det
de trenger av dokumentasjon, sakspapirer og annen relevant informasjon fra forbundsstyret, administrasjon
og øvrige organisasjonsledd for å kunne vurdere status og komme med innspill til veien videre for norsk
volleyball.
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2. Utvalget velges på forbundstinget 2020. To representanter oppnevnes av regionale styrer, en regionalt
ansatt og en fra sentral administrasjon oppnevnes av administrasjonen og 1-2 representanter oppnevnes av
forbundsstyret. Utvalget legger frem rapport og forslag fortløpende til F5, samt rapporterer til hele
organisasjonen ved neste forbundsting. Rapporten inkluderer en vurdering av behovet for videre evaluering.

Yngvild Larsen Schei fra Forbundsstyret innledet.

Forbundsstyrets forslag:
Forslaget støttes ikke men Forbundsstyret foreslår at det oversendes til Kontrollutvalget for deres uttalelse og
videre oppfølging av saken.

VEDTAK: FORBUNDSTYRETS FORSLAG BLE VEDTATT MOT 12 STEMMER I

Følgende hadde ordet:
Marlene Persson, Yngvild Larsen Schei, Gunnar Syrrist

SAK 10 A 5 FORSLAG FRA REGIONSSTYRE HORDALAND
VIDEREFØRING AV EGENKAPITAL FRA REGIONENE ETIER MODERNISERING AV NVBF

Saken ble trukket og behandlet under sak 10 At

Forslag:
1. 100% av egenkapitalen regionene hadde ved utgangen av 2018, beholdes. Dette skal benyttes til

aktivitesskapende tiltak i region ene, styrt av regionalt styre.

2. Eventuelle regionale underskudd dekkes av forbundet sentralt.

Forbundsstyrets forslag:
Forslaget støttes ikke. Forbundsstyret kommer med eget forslag, og viser til vedtaket på ekstraordinært
forbundsting 30. juni 2020.

Følgende hadde ordet:
Bård Terje Skogland



SAK 10 A 6 FORSLAG FRA REGIONSSTYRE HORDALAND
JUSTERT KONTINGENT FOR LAVTERSKEL-GRUPPER OG HOBBYUT0VERE

Bård Terje Skogland innledet.

Forslag:
Det innføres differensiert kontingent hvor grupper med utøvere som spiller volleyball som trim uten deltakelse i
seriespill kroner O- i kontingent.

Ole Lundeby fra Forbundsstyret innledet.

Forbundsstyrets forslag:
Forslaget støttes ikke

VEDTAK: FORSLAG FRA HORDALAND FALT MOT 45 STEMMER

Følgende hadde ordet:
Bård Terje Skogland, Ole Lundeby, Marlene Persson, Ole Morten Vassdal

SAK 10 A 7 FORSLAG FRA REGIONSSTYRE HORDALAND
REGIONALE STYRERS ØKONOMISKE MANDAT

Saken ble trukket og behandlet under sak 10 Al.

Forslag:

1 Regionale styrer har mandat til å styre over egne oppsparte midler, herunder region ens egenkapital, også
fremtidig. Regionale styrer må ropportere deta&ert over egen pengebruk til klubbene på valgmøtet.

2. Region ens egenkapital skal etterstrebes brukt på aktivitetsfremmende tiltak regionalt i klubbene. Regionale
styrer utformer konkrete retningslinjer for økonomisk støtte til aktivitets- og kvalitetsfremmende tiltak i
klubber og regioner, som offentliggjøres på en slik måte at klubber og mijøer er kjent med hvilke premisser
som gjelder for å søke økonomisk støtte fra regionalt ledd.

Forbundsstyrets forslag:
Forslaget stø-ttes ikke. Forbundsstyret kommer med eget forslag, og viser til vedtaket på ekstraordinært
forbundsting 30. juni 2020.
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SAK 10 AB FORSLAG FRA REGIONSSTYRE HORDALAND
FOKUS PÅ BREDDEIDRErr OG BARN OG UNGE SOM MÅLGRUPPE

Bård Terje Skogland henviste innledningsvis til saksfremlegget i Tingdokumentene.

Forslag:
Forbundsstyret skal ha minst to representanter som jobber dedikert med bredde- og barne- og ungdomssaker;
Henholdsvis én styrerepresentant dedikert til bredde og én til barne- og ungdom. Selv om F5 har et felles ansvar
for å sikre breddens interesser gis disse representantene et særlig ansvar for at dette ivaretas i alle saker. Dette
særskilte ansvaret skal være opplyst om på forbundet sine sider i presentasjon av forbundets styremedlemmer —

med oppdatert kontaktinformasjon og en beskrivelse av at de er kontaktperson for disse gruppene.

Yngvild Larsen Schei fra Forbundsstyret innledet.

Forbundsstyrets forslag:
Forbundsstyret ser de gode intensjoner i forslaget. Forbundsstyret anbefaler at forslaget oversendes det nye
Forbundsstyret med sikte på å finne fram til en løsning som ivaretar intensjon en i forslaget.

VEDTAK: FORBUNDSSTYRETS FORSLAG BLE VEDTATT MOT 10 STEMMER I

Følgende hadde ordet:
Bård Terje Skogland, Yngvild Larsen Schei

SAK 1OB: LOVSAKER

SAK 10 B 1 FORSLAG OM LOVREVISJON FRA FORBUNDSSTYRET:

Yngvild Larsen Schei innledet.

Forbundsstyrets forslag:
NVBFs lov er ajourført og i samsvar med kravene i NIFs lov/lovnormen for særforbund.

VEDTAK: FORBUNDSTYRETS FORSLAG BLE VEDTATT MOT 2 STEMMER I

Følgende hadde ordet:
Yngvild Larsen Schei
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SAK 10 B 2 FORSLAG FRA FORBUNDSSTYRET OM ENDRING I § 15 (2)

Forbundsstyrets forslag:
Forslag fra Forbundsstyret på endring i § 15 (2) Representasjon på forbundstinget (rød tekst):

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på forbundstinget:
a) Styret.
b) Representanter fra regioner:

- to representanter pr region fra Nord, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane,
Hordaland og Sydvest, og med fire representanter fra Øst.

Representanter fra:
- idrettslag med medlemmer fra 0 — 99 har én representant
- idrettslag med 100 eller flere medlemmer har to representanter
- idrettslag med lag i eliteserien eller 1. divisjon, basert på siste sesong, kan også møte med to
representanter
Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. For å ha representasjonsrett
må et idrettslag ha vært medlem av NVBF i minst 6 måneder og oppfylt pålagte forpliktelser

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/valgrnøte, eller oppnevnt
av styret. Representanter fra regionene må velges på valgmøte avholdt det året det avholdes
forbundsting.
Valgmøter i regionene må avholdes innen 30 april hvert år.
Representasjon beregnes for klubber etter rapporterte aktive medlemmer per NIFs siste publiserte
medlemsoversikt og meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen til forbundstinget.

Forbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NVBF.
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

Anders Sønstebø fremmet forslag om å fjerne setningen som gir to representanter til klubber med lag i
i eliteserien og 1. divisjon.

Forbundsstyret v/Yngvild Larsen Schei trakk følgende setning fra Forbundsstyrets opprinnelige
forslag:

idrettslag med lag i eliteserien eller 1. divisjon, basert på siste sesong, kan også møte med to
representanter

Anders Sønstebø trakk deretter sitt forslag

VEDTAK: FORBUNDSTYRETS REVIDERTE FORSLAG BLE VEDTATT MOT 4 STEMMER I

Følgende hadde ordet:
Yngvild Larsen Schei, Anders Sønstebø. Marlene Persson, Bård Terje Skogland, Eivin Brøndbo, Robert
Spilmann
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SAK 10 B 3 FORSLAG FRA KONGSVINGER VBK
REGIONAL REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTING

Forslag
§ 15 Representasjon på forbundstinget

På forbundstinget møter med stemmerett:

a) Forbundsstyret. Ansattes representant har ikke stemmerett ved valg.
b) Representanter fra regioner og/eller idrettslag etter følgende skala:

• regionene med to representanter per fylke regionen omfatter
• idrettslag med medlemmer fra 0—99 har én representant
• idrettsiag med 100 eller flere medlemmer har to representanter
For å ha representasjonsrett må et idrettslag ha vært medlem av NVBF i minst 6 måneder og
oppfylt pålagte forpliktelser.

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/valgmøte, eller oppnevnt av
styret etter fullmakt.

Forbundsstyrets forslag:
Forslag i til endring i NVBFs lov § 15 (2) Representasjon
b. Representanter fra regioner:
- to representanter pr region fra Nord, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane,

Hordaland og Sydvest, og med fire representanter fra øst.

Sak 1OB 3 ble behandlet under sak 1OB 2.

SAK 11: FASTSETTE KONTINGENT

Ole Lundeby innledet.

Forbundsstyrets forslag:
Forbundsstyret foreslår at medlemskontingenten og den regionale kontingenten slås
sammen og at NVBF utsteder kun én årlig kontingent fra 2020.

Medlemskontingent for 2020: kr. 4000,-
Medlemskontingent for 2021: kr. 4000,-.

Forslag fra Anders Sønstebø:
Medlemskontingent for 2020: kr. 4000,-
Medlemskontingent for 2021: kr. 4000,-.
Medlemskontingent for 2022: kr. 4000,-

Forbundsstyret gav sin støtte til forslaget fra Anders Sønstebø, og trakk sitt forslag.
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VEDTAK: KONGSVINGER VBKS FORSLAG BLE ENSTEMMIG VEDTAH I

Følgende hadde ordet:
Ole Lundeby, Anders Sønstebø, Eivin Brønbo, Eirik Sørdahi

SAK 12: BEHANDLE LANGTIDSPLAN OG
LANGTIDSBUDSJETT

Eirik Sørdahi innledet.

Forbundsstyrets forslag:
Den fremlagte langtidsplanen «NVBF vil» er retningsgivende i organisasjonen i perioden 2020-2024
lnnspill til «NVBF skal’> blir en del av behandlingen og grunnlaget som Forbundsstyret tar med seg når tiltak og

mål endelig utformes i «NVBF skal».

Det fremlagte forslag til Langtidsbudsjett 202 1-2024 godkjennes og er retningsgivende for forbundsstyrets
arbeid i perioden.

Forbundsstyret gis fullmakt til å endre langtidsbudsjettet i tråd med og tilpasset prioriteringer og tildelinger av
rammetilskudd som gis av overordnet myndighet (Kulturdepartementet/NIF).

I VEDTAK: FORBUNDSTYRETS FORSLAG BLE VEDTATT MOT 2 STEMMER I

Følgende hadde ordet:
Eirik Sørdahl, Patrik Lundgren, Yngvild Larsen Schei, Bente Skaug Hermansen

SAK 13: ENGASJERE REVISOR TIL Å REVIDERE
FORBUNDETS REGNSKAP

Dirigenten innledet.

Forbundsstyrets forslag:
Som revisor foreslås PKF Revisjon AS.

VEDTAK: FORBUND5TYRETS FORSLAG BLE ENSTEMMIG VEDTAU I
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SAK 14: VALG

Dirigenten innledet.

Valgkomiteen v/leder Torill G. Faleide redegjorde for komiteens arbeid og presenterte Valgkomiteens
forslag, Faleide kunne fortelle at komiteen hadde bestått av Kjell-Erik Kvamsdal, Tomm Hansen og Marte
Lagesen. Komiteen hadde avholdt 5 møter i perioden august til november. Organisasjonen var invitert til å
komme med forslag til kandidater, og samtlige som ble valgt i juni 2020 hadde sagt ja til å stille som
kandidat ved dette valget.

Dirigenten kommenterte at valg av Marte Lund Saga, iht. NIFs lov om alderskrav var tatt opp med NIFs
juridiske avdeling. Det ble anmodet at Tingforsamlingen godkjente valg av Lund Saga fra juni 2020 siden hun
på dette tidspunktet var innenfor alderskravet. Tinget gav sin tilslutning.

Det skal ihht NVBFs lov § 17 (14) velges:

President
1. visepresident
2. visepresident
5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å
oppnevne representantene
Lovkomité med leder og 2 medlemmer
Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Valgkomiteens innstilling til FORBUNDSSTYRET:
Verv Innstilling Klubb

President Eirik Sørdahl ØKSIL
1. visepresident Yngvild Larsen Schei Oslostudentenes ldrettsklu bb
2. visepresident Ole Lundeby Oslo Volley
Styremedlem Camilla H. Skjelstad Steinkjer Volleyballklubb
Styremedlem Geir Eithun TIF Viking
Styremedlem Oddbjørn Kvammen KFUM Stavanger
Styremedlem Marte Lund Saga Oslostudentenes ldrettsklubb
Styremedlem Mette Kristin Alstad østvik BK Tromsø
Varamedlem Bente Siljander TIF Viking
Varamedlem Jørre Kjemperud Vikersund IF
Varamedlem Liv Ingrid Ruset Blindheim IL
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VEDTAK:

Valgkomiteens innstilling til KONTROLLUTVALG:

VEDTAK:
A. Leder Kåre Helvik Morken ble ENSTEMMIG valgt
B. De foreslåtte medlemmer og varamedlemmer ble ENSTEMMIG valgt

Valgkomiteens innstilling til LOVKOMITÉ:
Leder Gunnar Syrrist Hønefoss VBK
Medlem Bente Skipenes østrem BK Tromsø
Medlem Jonas Nerdal Mosjøen VBK

VEDTAK:
A. Leder Gunnar Syrrist ble ENSTEMMIG valgt
B. De foreslåtte medlemmer ble ENSTEMMIG valgt

Forbundsstyret innstilling til VALGKOM ITÉ:
Leder Torill G. Faleide Førde VBK
Medlem Kjell-Erik Kvamsdal Oslostudentenes ldrettsklubb
Medlem Tomm Hansen Kolbotn IL
Varamedlem Marthe Lagesen BK Tromsø
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VALG AV PRESIDENT: EIRIK SØRDAHL BLE VALGT

VALG AV 1. VISEPRESIDENT: YNGVILD LARSEN SCHEI BLE VALGT

VALG AV 2. VISEPRESIDENT: OLE LUNDEBY VALGT

VALG AV STYREMEDLEMMER: DE FORESLÅTTE STYREMEDLEMMER BLE VALGT:
Camilla H. Skjelstad, Geir Eithun, Mette Kristin Alstad østvik, Oddbjørn Kvammen

og Marte Lund Saga

VALG AV VARAMEDLEMMER: DE FORESLÅTTE VARAMEDLEMMER BLE VALGT:
Bente Siljander, Jørrte Kjemperud og Liv Ingrid Ruset

Leder Kåre Helvik Morken TIF Viking
Medlem GeirÅge Michelsen Holstad IL
Medlem Eline Bye Husby Stod IL
Varamedlem Hugo Rørli Koll ILVolleyball
Varamedlem Janken Sæbø Randaberg IL



VEDTAK:
A. Leder Torill Faleide ble ENSTEMMIG valgt
B. De foreslåtte medlemmer og varamedlem ble ENSTEMMIG valgt

Følgende hadde ordet:
Torill G. Faleide

SAK 15: RESOLUSJON OM SEKSUELLTRAKASSERING OG
OVERGREP I NORSK IDRETT

Eirik Sørdahl innledet til saken.

Barn er det kjæreste foreldre har, og alle foreldre ønsker det beste for sine barn. Idretten og den frivilligheten
som preger idretten er en av samfunnets aller mest positive sider, og medfører svært ofte livslange vennskap
og i noen tilfeller livslange kjærlighetsforhold. Det aller, aller meste som utføres av arbeid i landets idrettslag
er udelt positivt for utøver, for lokalmiljøet og for folkehelsen. Mange foreldre er flinke til å følge opp sine
barn og ungdommer når de deltar i idrettsaktivitet, men det ligger i sakens natur at alle foreldre ikke kan
følge opp alle sportslige aktiviteter til enhver tid. Derfor sendes barn og ungdommer på trening til det lokale
idrettsiaget, og sammen med vannflaska og treningstøyet sender foreldrene en stor tillitserklæring til
idrettslaget der man forventer at utøveren blir møtt med respekt, verdighet og gode holdninger.

Slik er det dessverre ikke alltid.

Mange særforbund har det siste 10-året opplevd rystende saker knyttet til trenere, dommere og ledere -

personer som i utgangspunktet skal medvirke til trygge og gode rammer for unge idrettsutøvere. Dessverre
er det mange tilfeller årlig, og ett tilfelle er ett for mye. Og det er ikke noen stor forskjell på bygd og by. Litt
avhengig av alvorlighetsgraden i overgrepene er det mange overgripere som bedriver sin skitne virksomhet i
årevis på grunn av manglende systemer for oppfølging i idrettslagene, manglende etterforskning, påtale og
rettslig forfølging fra påtalemakten og rettsapparatet. Slik kan vi ikke ha det, slik vil vi ikke ha det.

Og det er også en åpenbar unnfallenhet fra ledelsen i mange idrettslag. Uromeldinger ignoreres, varslinger
bagatelliseres, og ofte er det mangelen på frivillige som gjør at idrettslagets ledelse ser en annen vei. Og
kommer det en trener fra et annet land så forklares hendelser gjerne med at vedkommende kommer fra en
annen kultur.

Norges Volleyballforbund anmoder Norges ldrettsforbund (NIF) om at det foretas et taktomsiag i arbeidet
med å redusere overgrep mot barn og ungdom. NVBF foreslår eksempelvis følgende tiltak:

1. alle trenere/dommere/ledere skal årlig fremlegge vandelsattest

2. idrettslagene skal årlig rapportere vandelsattestene til sine respektive særforbund

3. trenere/dommere/ledere som kommer fra andre land og engasjerer seg i norske idrettslag skal
fremlegge internasjonal vandelsattest

4. overgripere som ender med domsfellelse utestenges på livstid fra trener/dommer/lederoppgaver i
norsk idrett



5. unnfallenhet fra idrettsiagenes side medfører i ytterste konsekvens suspensjon fra sine respektive
særfo rbu nd

6. særforbund som ikke følger opp ovenfor NIF mister 50% av grunnfinansieringen fra NIF

7. idrettens domsutvalg utarbeider en «reaksjonstrapp» som vedtas av NIF og er obligatorisk for
idrettslagene

VEDTAK: FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL RESOLUSJON BLE ENSTEMMIG VEDTATT

Følgende hadde ordet:
Eirik Sørdahl

AVSLUTNING

President Eirik Sørdahl takket for tilliten som ble gitt det nyvalgte styret.

*******
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