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1. INNLEDNING
Gratulerer med tillitsvervet i regionalt styret og takk for at du vil bruke litt av din tid på å
legge til rette for at flere barn, unge og voksne kan spille volleyball.
I dette velkomstheftet har vi samlet litt informasjon om de ulike hovedområdene som vi
håper kan være til nytte for å kunne fremme volleyballens/sandvolleyballens utvikling innen
regionen og å fremme samarbeid mellom klubbene.
Rundt 80 personer er per nå valgt inn regionale styrer og utvalg og det er svært hyggelig at så
mange har meldt sin interesse for å sitte som frivillig for norsk volleyballs aktivitet og utvikling.
Det at mange engasjerte og motiverte personer står sammen om å skape gode rammer i og rundt
våre idrettsgrener, er et godt holdepunkt for at myter som «noen få gjør alt» eller «det er få som
bidrar» ikke helt stemmer. Frivillig arbeid har en sentral plass i idretten, også i volleyball. Det være
seg dugnadstradisjoner i egen klubb der man skal tilrettelegge for arrangement, turnering,
klubbutvikling, eller det å sitte i en komite eller utvalg med et gitt oppdrag.
Nå ser vi at det er mange som ønsker å bidra og være en del av volleyballtilbudet og aktiviteten
rundt omkring i landet, og det å bidra til best mulig aktivitet øker sannsynligheten for at enda flere
vil bidra. Frivilligheten har ikke bare en positiv effekt på aktiviteten, men gir også en sosial relasjon
som er betydningsfull for den enkelte. Frivilligheten er en viktig bærebjelke for å skape idrettsglede
og felleskap, inkludering og fair play. Det å stille opp for andre og bidra inn i fellesskapet, skape
møteplasser, komme med gode tanker og idéer, bli kjent med nye mennesker, skape gode rammer
rundt kurs og opplæring, gode arrangement og rekruttere nye inn i volleyballfamilien, er noe av
det frivilligheten består av. Ja dugnad kan være gøy, og vi vet at vi har mange ildsjeler som ukentlig
bidrar til god stemning og gode opplevelser rundt omkring i landet i volleyball eller sandvolleyball.
Vi er også sikre på at de regionale styrene ønsker å være en ressurs og bidrar med flere gode
ideer på hvordan vi kan tilrettelegge for at flere barn, unge og parautøvere kan få
muligheten til å trene og konkurrere. Vi ser frem til det videre samarbeidet i organisasjonen.

Hilsen
Administrativ avdeling – Administrasjon og Sport
Kristian Gjerstadberget (GS), Eva Lio, Beate Sødal, Stian Brevik, Iver Horrem, Matt van Wezel,
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2. ANSVAR IHT. VEDTEKTER
De regionale styrene skal arbeide for å fremme volleyballens/sandvolleyballens utvikling innen
regionen og å fremme samarbeid mellom klubbene og ansvar og mandat er gitt i egne vedtekter
(vedtatt av Forbundsstyret). Vedtektene ble revidert etter dialog og møter med de regionale
lederne vinter 2021. Som eksempel nevnes her:
•

koordinere og medvirke til at regionens kompetanse- og utviklingsutvalg og arrangementsog konkurranseutvalg kan nå definerte mål

•

ha dialog, med støtte fra administrasjonen, med idrettskretsen (IK) i spørsmål som har felles
interesse for klubbene, eksempelvis spørsmål om anlegg, hallfordeling, rammebetingelser
som gjelder alle klubber i regionen. Regionale styrer representerer også NVBF på
tilhørhørende ting i IK

•

på vegne av regionene, i samråd med administrasjonen, søke om økonomisk støtte til
prosjekter, i henhold til NVBFs strategi og planer, fra Idrettskrets, stiftelser, kommune,
fylkeskomme og andre foretak

•

bidrar med tilrettelegging for regionlagssamling(er) Dette gjøres i samarbeid med ansvarlig
organisasjonsledd, NVBFs avdeling Administrasjon og Sport og etter avdelingens årshjul

•

Innkalle og gjennomføre valgmøte (årlig)

•

Se vedtektene her (siste versjon vedtatt av FS 23.03.201)

3. NVBFS STRATEGIPLAN
“NVBF vil” er en langtidsplan for norsk volleyball 2020-2024.
“NVBF skal” er et planverk med styringsmål for satsingsområdene i Idretten vil!
Alle Særforbund er bedt om å følge oppbyggingen til Norges Idrettsforbunds nye
strategidokument, «Idretten vil». Den forenkling og endring, fra Idrettens Politiske Dokument, til
«Idretten vil» er basert på ønske om større og tydeligere målbarhet og bedre muligheter for
rapportering på måloppnåelse.
Forbundsstyret ser det som nødvendig og riktig å følge NIFs mal og etablere/vedta noen få
prioriterte strategiske satsingsområder og 3 mål innenfor hvert områd Målet nå er å se på et
overordnet strategisk perspektiv, et retningsgivende planverk for Volleyballforbundet.
Formelt vil «NVBF vil» først bli vedtatt i Organisasjonen på høsten 2020 når det tillates å møtes pga
koronapandemien.
Handlingsplanen skal ha et overordnet strategisk perspektiv, og være et retningsgivende planverk
for Volleyballforbundet.
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4. ÅRSHJUL FOR REGIONALT STYRE

Idrettens årshjul
Vi håper at styret lager sitt eget årshjul ut i fra det som ligger i mandatet og ansvaret til det
regionale styret. Det er hensiktsmessig å starte med en møteplan og vi har laget en agendaplan
der vi har lagt inn de viktigste oppgavene i en rekkefølge. Vi anbefaler ca. 6 møter, men det er
ikke noe i veien for å ha flere møter dersom det er ønskelig. Målet med en agendaplan eller
årshjul er at den frivillige kraften brukes på en best mulig måte, og at dere som frivillige ikke må
bruke mest mulig tid på å finne ut av hva som er oppgavene og ansvaret.
Se eget dokument agendaplan som beskriver 6 møter med agendapunkter.
https://32useq3tlqw71f1qduw3t0i2-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2020/11/agendaplan-regionalt-arbeid.pdf

5. NVBFS HEDERSTEGN
NVBFs hederstegn består av følgende utmerkelser
•
•
•
•

Æresmedlem
Hedersmerke I gull
Hedersmerke I sølv
Fair Play prisen

Det er flott å kunne hedre enkeltpersoner som legger ned en betydelig innsats over år og det er
utarbeidet egne retningslinjer og rutiner for dette.
Les mer om retningslinjer og rutiner for dette her
Oversikt over hvem har fått utmerkelser her
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6. ØKONOMI OG BUDSJETT
Om NVBF:
• NVBF gikk fra 1.7.2019 over til én felles økonomi
• NIF/IRK er regnskapsansvarlig
• NVBF fakturerer klubbene gjennom Visma, og ellers benyttes også verktøyet I sonen for
eksempelvis til direktebetaling av egenandeler.
• Krav til faktura er iht. NIFs krav og retningslinjer, elektroniske verktøy benyttes
• Forbundsstyret er ansvarlig mellom to forbundsting og legger frem økonomisk beretning
og regnskap pr. kalenderår på Tinget
• Forbundsstyret vedtar årlige budsjetter
• Generalsekretæren rapporterer til Forbundsstyret
• Markedsarbeid og inngåelse av avtaler har økt gledelig de siste 2-årene
• NVBF har eget fullmaktsreglement
• Avdelingslederne har budsjettansvar innenfor sitt virkeområde og rapporterer til
generalsekretær
• Avdelingslederne konterer på avdeling og prosjekt i Approval (Visma) og bruker verktøyet
Onestop reporting som rapporteringsverktøy

• To personer godkjenner alle fakturaer og utlegg som kommer inn vis Visma
Approval/Expence (lønn, honorar)
Alle fakturaer skal sendes inn som EHF eller som pfd til 970275347@autoinvoice.no
• Visma
• Se også NVBFs Brukerveiledninger
Utgiftsrefusjon:
Dersom du skal ha dekket reise-/møteutgifter eller andre utlegg i forbindelse med vervet må du
ha en bruker i Visma, les hvordan dette gjøres her.
Utbetaling gjørs 2 x pr måned (5 dager før denne datoen må godkjenningen være gjort)
Søknadsportal egenkapital regioner
https://volleyball.no/okonomiskestotteordninger/
På NVBF’s forbundsting november 2020 ble det vedtatt at regionenes egenkapital skal benyttes
over en 4-års periode til tiltak som stimulerer til vekst, utvikling og aktivitet i klubbene. Initiativet til
tiltakene kan tas av enkeltklubber, samarbeid på tvers av klubber eller av regionalt styre.
Ordningen med tiltaksmidler er søknadsbasert og interesserte klubber søker regionen innen gitt
frist. Regionene ønsker at flest mulig skal få dra nytte av midlene, og ønsker å spre midler og tiltak
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mest mulig. Klubber kan gjerne gå sammen om samarbeidstiltak. Tildeling av midler gjøres av
regionalt styre i samarbeid med NVBF’s administrasjon. Se vilkår, kriterier og søknadsskjema her:
https://volleyball.no/soknadsportal-egenkapital/

7. KOMMUNIKASJON OG VERKTØY

NVBF har en kommunikasjonsplan som administrasjonen jobber etter:
• hva skal publiseres
• når skal det publiseres
• hvem er ansvarlig
• på hvilken plattform
NVBFs web www.volleyball.no er NVBF viktigste informasjonsplattform ut til organisasjonen
2 x pr. måned sender NVBF ut et eget nyhetsbrev som går til 10.000 abonnenter:

NVBF er en del av NIFs digitaliseringsprosjekt og vi har innført bruk av digitale verktøy etter hvert
som disse løsningene har kommet på plass, gjelder eksempelvis lisens, egenbetaling, TA
(konkurranseverktøy), digitale høringer og ulike skjema etc.

Idrettens verktøy:
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Teams
Felles kommunikasjonsplattform for regionale styrer og utvalg

8. ANLEGG
Viktige anleggsbegrep:
Spillemidler gis i hovedsak til nærmiljøanlegg og ordinære anlegg.
Nærmiljøanlegg kan være alt i fra badekulper til ball-binger. Anlegg som den organiserte idretten ikke kan
drive tidsregulert organisert trening på.
Ordinære idrettsanlegg er i utgangspunktet alt annet. Klubbhus, flerbrukshaller, skianlegg osv. Alt det som
Kulturdepartementet til enhver tid godkjenner. Her kan den organiserte idretten drive regulert trening og
konkurranseaktivitet. Interkommunale idrettsanlegg er større kostnadskrevende anlegg der to eller flere
kommuner inngår en skriftlig avtale om investering og drift. (KUD)
Interkommunal status gis av Kulturdepartementet, og innebærer at anlegget kan få et tillegg av ordinært
spillemiddeltilskudd på 30 prosent. Interkommunale idrettsanlegg som også inkluderer samarbeid om
eierskap mellom to eller flere kommuner kan også få status som regionalt idrettsanlegg.
Regional status gis av fylkeskommunen hvor anlegget har mulighet til å søke om fylkeskommunalt
investeringstilskudd.
Det er viktig å være pådriver/påvirker for at lokale myndigheter gjør beslutninger til det beste for
volleyballidretten regionalt. Dette kan være fordeling av kapasitet i eksisterende annlegg, men også bygging
av nye anlegg.

OSS
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9. FELLES STYRINGSDOKUMENTER OG NYTTIGE LINKER
Norges Volleyballforbund:
- Volleyballens politiske dokument NVBF VIL: https://32useq3tlqw71f1qduw3t0i2wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/11/nvbf-vil-ferdig-sb.pdf
- Forbundsstyret og protokoller: https://volleyball.no/forbundsstyret/
- Møterefereat regionale styrer: https://volleyball.no/regionale-styrer-og-utvalg/
- Regionale styrer og utvalg: https://volleyball.no/regionale-styrer-og-utvalg/
- Vedtekter:
- NVBFs lover og regler: https://volleyball.no/lover-og-regler/
- Oversikt over NVBFs medlemsklubber: https://volleyball.no/klubboversikt/
- Terminplan sandvolleyball 2021: https://volleyball.no/aktivitetsoversikt/
- Terminplan volleyball 2021-2022: https://volleyball.no/terminplan2/
- Koronaside https://volleyball.no/informasjon-om-sesongen-2020-2021/
Norges Idrettsforbund:
- https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/
- Norges Idrettsforbunds nettside: https://www.idrettsforbundet.no/
- Norges Idrettsforbund juss https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/diverse/nyhet--endringer-i-nifs-regelverk-fra-1.-januar-2020/

-

Koronaside https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

Kulturdepartementet:
- Idrettspolitikken https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-

-

frivillighet/innsiktsartikler/idrett/id2001187/
Publikasjoner om idrettsanlegg https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-ogfrivillighet/innsiktsartikler/idrett/publikasjoner-om-idrettsanlegg/id86915/
Målbok for idrettsanlegg
https://www.regjeringen.no/contentassets/03da8fe4fe9449748a1f036da1364b67/veileder_maal
bok_for_idrettsanlegg_oppdatert_04-2015.pdf
Anleggsregisteret.no https://www.anleggsregisteret.no/
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10. KONTAKT OSS
NVBF har en felles e-postadresse post@volleyball.no Den enkelte ansatte kan også kontaktes
direkte:
Navn

E-post

Telefonnummer

Arbeidsområde

Kristian
Gjerstadberget
Eva Lio

Kristian.Gjerstadberget@volleyball.no

95970197

Eva.Lio@volleyball.no

48255009

Beate Sødal

Beate.Sodal@volleyball.no

95167416

Personal, saksbehandling FS og
overordnet strategi
Fakturagrunnlag, kontering,
avdelingsledelse, lov/ formalia
Intern. sandvolleyball, logistikk
og utstyr

Stian Brevik

Stian.Brevik@volleyball.no

93439740

Verktøy, kommunikasjon,
digitalisering

Iver Horrem

Iver.Horrem@volleyball.no

99627000

Markedsavtaler, media, presse

Matt van Wezel

MattVan.Wezel@volleyball.no

90824699

Alle landslag, trenere, sportslig
program, OLT, regionlag

Bilder forside

Tomm Hansen, Lars Kristian Aalgaard
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