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PROTOKOLL SYDVEST VALGMØTE 2021 
DATO:   25. august 2021 på TEAMS   
TID:   KL.19 -20:30 
Deltakende: Oddbjørn Kvammen (KFUM Stavanger og Region Sydvest), Sylvi Moland 
Johansen (Austrått), Arild Tøge (Austrått), Live Undheim (KSK og Region Sydvest), Jens 
Olav Rydningen (Froland Volleyball klubb og Region Sydvest), Knut Olav Hettervik 
(Hinna Volleyball klubb og Region Sydvest)   
Forfall: Astrid Sletten, Frode Dyrdal, Kjetil Hjertvik  
 
Oddbjørn Kvammen ønsket velkommen og foreslo endring til dagsorden til å inkludere 
godkjenning av innkalling, godkjenning av agenda og utsettelse av sak 6, da oppsummering 
ikke var klargjort fra anleggsutvalg -Enstemmig vedtatt  
 
Møte fortsatte i henhold til videre dagsorden for valgmøte  
 

1) Valg møteleder: Oddbjørn Kvammen foreslo seg selv som møteleder -enstemmig vedtatt 
Valg av Sekretær:  Knut Olav Hettervik meldte seg -enstemmig vedtatt 

2) Valg av 2 stk klubbmedlemmer til signering av møteprotokoll.  
Oddbjørn foreslo Live Undheim og Arild Tøge -enstemmig vedtatt 

3) Valg :  
a. Dagens/sittende medlemmer i styret ble valgt for perioden frem til våren 2022.  

Videre ble det orientert om at 2. stk utvalgsmedlemmer går ut; Dag Roaldkvam og 
Yngvar Finne. Styret vil jobbe med å erstatte disse utvalgsmedlemmene- enstemmig 
vedtatt. 

b. Valgkomite for valget i 2022: Aslak Brekke, Siv Janne Aarrestad, Lars Rydland ble valgt 
basert på avklaring i god tid før valgmøte.  

c. Regionale representanter til NVBF’s forbundsting: Styret gis fullmakt til å velge de to 
representantene på vårparten 2022 i forkant av tinget. Dette gjøres for å bedre ha 
oversikt over kandidater som er tilgjengelig for å delta på tinget. 

4) Eventuelle forslag på endringer av vedtekter for regionalt styre: Ingen forslag til endringer. 
5) Orientering om mulighet for å søke på midler fra Sydvest egenkapital. Oddbjørn Kvammen tok 

en gjennomgang av søknadsprosess på volleyball.no sine sider.  
6) Orientering spørreundersøkelse -anlegg situasjon i Norsk Volleyball. Utsatt i henhold til vedtatt 

endring til dagsorden. 

Signering av protokoll 
 
 
Arild Tøge (Austrått) :____________________________________  
 
Live Undheim (Kristiansand Sandvolleyballklubb): ___________________________________ 



Signature:

Email:

Signature:

Email:
Arild Tøge (Aug 27, 2021 10:32 GMT+2)
Arild Tøge
arild.toge@saipem.com

Live Undheim (Aug 27, 2021 11:38 GMT+2)

live.undheim@gmail.com


