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DATO:
Deltakende:
Forbundsstyret:

Forfall:
Administrasjonen:

29. april 2021 på 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, Kate Sønstebø
Kristian Gjerstadberget
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Godkjenning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda
Innkalling og agenda godkjent

Postboks 5000, 0840 Oslo

Protokoll FS møte 7/2021

sentralbord: 210 29 000

post@volleyball.no

www.volleyball.no

GS orienterer
GS informerte kort om status administrasjon, pågående landslagsaktivitet og de utfordringer
pandemien gir mtp. reisevirksomhet, samordnet søknad og rapportering, sandasol turneen og
stor oppslutning om sandvolleyballskoler og lokale sandvolleyballarrangement, siste nytt fra
NIF, kort om kommende Idrettsting, status regionale utvalg og styrer.

Beslutningssaker
Sak 35 Regnskap pr. første kvartal.
Vedtak:
1. Forbundsstyret tar regnskap pr. første kvartal til orientering.
2. GS og presidentskapet bes om å gjennomføre møte med kontrollutvalget
i løpet av mai i tråd med de nye rutinene som FS har satt.

Enstemmig vedtatt

Sak 36 Revisjon reglement 2021-2022
Vedtak
1. Forbundsstyret vedtar de fremlagte revisjonspunktene i reglementene for
sesongen 2021/2022.
2. GS bes om å forankre valgt modell for sluttspill i Mizunoligaen med styret i NTV.

Enstemmig vedtatt
Sak 37 Volleyball = mangfold
Vedtak
1. Forbundsstyret gir sin tilslutning til å delta i prosjektet Volleyball =
mangfold for å øke bevisstheten og starte arbeidet for økt mangfold og
inkludering.
Enstemmig vedtatt
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Sak 38 Lisens – serieavgifter
Vedtak
1. Forbundsstyret vedtar den fremlagte listen over gjeldende gebyrer, honorarer og

prinsipper gjeldende for sesongen 2021/2022.

2. FS vil på et senere tidspunkt behandle om det for sesongen 21/22 skal innvilges

rabatt i serieavgiftene som en kompensasjon som en følge av koronapandemien.

Enstemmig vedtatt

Sak 39 Mandat anleggsutvalg og aktivitetsutvalg (Nasjonale serier)
Vedtak
1. Forbundsstyret vedtar fremlagt mandat for anleggsutvalg og aktivitetsutvalg
(Nasjonale serier) med de endringer som kom frem i møtet.
Enstemmig vedtatt
Orienteringssaker
Sak 10 Koronapandemien og gjenåpning av idretten
GS innledet til saken.
Idretten har bedt om endring av kompensasjonsvilkår for krisepakke 4, og blitt hørt.
Gjenåpningen av samfunnet og idretten er startet. Det arbeides med en totaloversikt for
hvordan gjenåpningen, og i hvilke faser, de store endringene for idretten vil slå inn. NVBF har
planlagt sommeren godt med stor aktivitet og FS fikk presentert planer og informasjo om
dette.
Sak 11 NVBF 75 år
GS innledet til saken
Jubileumskomiteen har hatt sitt første arbeidsmøte og innstillingen til FS er at vi følger to
«akser» for jubileet. Et «digitalt» jubileum på nettsiden og delingsplattformer med program,
bildekavalkader, historiske tilbakeblikk, konkurranser og mer, samt at det ønskes gjennomført
en fysisk jubileumsmarkering i høst da koronastiuasjonen tillater dette. Det er formålstjenlig at
markeringen kan legges til et allerede planlagt event, f. eks under KickOff.

Sak 12 Status høst 2021
GS innledet til saken
FS ble informert om planer for høsten 2021 og hvordan sikre at NVBF er klare for å reetablere
og utøke all aktivitet etter et krevende år. Dette vil være et pågående arbeid i ukene og
månedene fremover og FS vil holdes orientert og involvert i planlegging og prioritering.
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