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Orienteringssaker 

Sak 13  Ekstraordinært Idrettsting  

Sak 14  Program/deltakelse Kick-off - jubileumsfest 

 

 

Godkjenning  

Godkjenning av innkalling  

Godkjenning av agenda  

 

Innkalling og agenda godkjent  

 

GS orienterer 

 

GS informerte kort om 

• Status administrasjon - og gjenåpning av all aktivitet. 

• Partnerskapssignering 

• Koronautfordring landslag ungdom 

• NVBF prosess resertifisering som rent særforbund ADNO 

• Nomineringer Idrettsgalla 

• Besøk EM sittevolleyball og møter med PVE 

• Kick off og NVBF 75 år jubilumsmiddag 

 

 

 

Beslutningssaker  

 

Sak 59 Regnskap pr juni 2021 – prognose - saldo  

 

Vedtak: 

  

1. Forbundsstyret tar fremlagt regnskap/prognose 2021 til orientering.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 60  Dato Forbundsting 2022 

 

Vedtak: 

 

1. Forbundsstyret vedtar å innkalle til Forbundsting 11.-12. eller 18.-19. juni 2022. 

 

2.  GS gis i oppgave å forhandle med forbundets samarbeidspartner på hotell om 

pris og sted.   

 

Enstemmig vedtatt 
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Sak 61 NVBF Skal – Rammeverk for kvalitetsklubb  

 

 

Vedtak: 

 

1. Forbundsstyret opplever at fremlagt rammeverk for NVBF kvalitetsklubb 

ivaretar målsetting i plandokumentet «NVBF vil» og satsingsområde 1 - 

Robuste idrettslag. Målsetting med iverksetting av prosjekt kvalitetsklubb er 

å styrke klubber på alle nivå i NVBF.  

 

2. FS ser det som viktig at den videre prosessen skjer gjennom en bred 

involvering/høring i klubbene samt en arbeidende referansegruppe 

bestående av personer fra klubber av varierende størrelse og aktivitetsnivå.  

 

3. FS ber GS om å sikre at fremdriftsplan overholdes, der igangsetting er satt til 

Q1 2022, med etablering av referansegruppe. Høring i organisasjonen Q2. 

Evaluering og ny høring Q3. Lansering Q4 2022. Leveranse hele 2023.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 62 Hederstegn  

 

Vedtak: 

 

1. Forbundsstyret tildeler NVBFs hederstegn i gull til de nominerte kandidatene. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 63 Struktur for arrangement 2022  

 

Vedtak: 

 

1. Forbundsstyret godkjenner fremdriftsplan for ny arrangementsstruktur og 

ber administrasjonen om å vurdere de arrangementskonseptene FS drøftet i 

møtet.   

 

Enstemmig vedtatt 
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Sak 64 Rent Særforbund og NVBF’s handlingsplan 

 

Vedtak: 

 

1. Forbundsstyret er opptatt av at vi som organisasjon tar vare på utøvernes 

helse og at vi synliggjør nulltoleranse for doping.  

 

2. Det at NVBF sertifiseres som Rent særforbund er en del av rammevilkårene 

for arbeidet med helse og ærlighet for å få en ren idrett hvor alle 

konkurrerer på like vilkår. Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til dette 

arbeidet. 

 

  Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 65 Norgescup U 20 

 

Vedtak: 

 

1. Forbundsstyret støtter administrasjonens innstilling. Med så få interesserte 

klubber er det ikke grunnlag for gjennomføring av tiltaket med 2 ekstra 

rankingturneringer (Norges Cup) for U20 sesongen 21/22.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 66 EM sittevolleyball 2025 

 

Vedtak: 

 

1. Forbundsstyret tar GS sin tilbakemelding fra Tyrkia (EM sittevolleyball) til 

orientering. 

 

2. FS støtter en søknad om å arrangere EM i sittevolleyball klasse C i 2025 med 

følgende forutsetning: Søknaden (og eventuelt tildelingen), må kunne 

trekkes tilbake uten økonomisk sanksjonering dersom arrangementet ikke er 

fullfinansiert innen utgangen av 2023.  

 

3. Videre vil FS legge vekt på følgende: At sittevolleyball etableres som en varig 

aktivitet i flere deler av landet og i flere klubber. (Her er vi avhengig at 

klubbene bidrar/tar et ansvar for å tilrettelegge aktivitet) Og at 
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utøvergruppen må kunne danne grunnlag for etablering av landslag med en 

langsiktig satsing.  

 

4. FS ber administrasjonen om en helhetlig utredning/behandling av vedtak 

punkt 1, 2 og 3 som presenteres FS innen Q4 2022.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Drøftingssaker  

 

Sak 6 Grunnlag – foreløpig budsjett 2022 

FS gikk gjennom postene i budsjettet avdelingsvis og drøftet fremlagt 

forslag. FS ber GS om å hensynta de innspill som kom frem i drøftingen, 

gjøre de nødvendige justeringer, og legge frem et nytt budsjettforslag på 

neste FS møte.  

 

Sak 7 Tingsak 10A8 

FS gikk gjennom forslaget og gjennomførte en bred drøfting der temaet var 

hvordan forslagstillers intensjon ivaretas slik vi er organisert i dag 

(administrasjon og styre), hvordan styre og komitearbeid (ansvar) gjøres i 

dag med de styrker og svakheter dagens organisering har, og hvordan 

styrearbeid kan organiseres i fremtidig modell. Saken vil løftes opp som 

beslutningssak til et kommende FS møte.  

 

Sak 8 Utvalg Volleyball i skolen 

Utvalgets statusrapport ble presentert av utvalgets leder, Mette Kristin 

Alstad Østvik. FS drøftet utvalgets status og ga utrykk for at utvalgets arbeid 

og fremdrift gjennomføres svært godt og at forbundets 

handlingsplan/målsetting med Volleyball i skolen samt nedsette et eget 

utvalg for dette arbeidet har vært et riktig og viktig grep.   

 

Sak 9 Utvalg Anlegg 

Utvalgets statusrapport ble presentert av utvalgets leder, Oddbjørn 

Kvammen. FS drøftet utvalgets rapport og ga utrykk for at utvalget arbeider 

godt, med en god sammensetning og er godt i gang i henhold til plan og 

fremdrift. Under drøftingen påpekte utvalgets leder et behov for en større 

grad av kompetansetilførsel og et tydeligere administrativt grep for å få 

løftet utvalgsarbeidet ytterligere. GS vil komme tilbake til FS med sin 

vurdering knyttet til denne påpekning/ønske – og presentere forslag til grep 
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administrasjonen kan iverksette på kort og lang sikt knyttet til kompetanse 

og oppfølging av anleggsaker.  

 

Sak 10 Utvalg Nasjonale serier 

Utvalgets statusrapport ble presentert av utvalgets leder, Geir Eithun. FS 

drøftet status, og de utfordringer utvalgets leder la frem i sin presentasjon. 

Det er FS oppfatning at utvalgets mandat/område er svært omfattende, og at 

det bør vurderes å dele opp området/utvalgsmandat på en annen måte. GS 

og utvalgets leder vil drøfte videre og legge frem et forslag til FS på hvordan 

arbeidet/utvalget kan organiseres annerledes.   

 

 

Orienteringssaker  

 

Sak 13 Ekstraordinært Idrettsting. 

NVBF var representert ved Bente Siljander og Geir Eithun. Som observatør stilte 

Yngvild Larsen Schei. FS fikk presentert de saker som fanget tingets interesse og 

debatt. I all hovedsak var det ingen utfordrende saker med politisk divergens på 

agendaen.   

 

 

Sak 14 Program/deltakelse kick off – jubileumsmiddag 

FS avsluttet sitt møte med å forberede seg på helgens Kick Off og 

Jubileumsmiddag. Program og plan for gjennomføring ble presentert.  

 


