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DATO:
Deltakende:
Forbundsstyret:

Forfall:
Administrasjonen:

28. februar 2022, TEAMS møte

Eirik Sørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga,
Mette Kristin Alstad Østvik, Camilla H. Skjelstad,
Oddbjørn Kvammen, Bente Siljander, Jørre Kjemperud, Kate
Sønstebø
Geir Eithun, Liv Ingrid Ruset
Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE
Beslutningssaker
Sak 80
Regnskap 2021
Sak 81
Budsjett 2022
Sak 82
Status markedsarbeid NVBF
Sak 83
Generalforsamling NVE
Sak 84
Søknad Aker-selskapene – paraidrettsstrategien
Sak 85
Om russisk deltakelse i volleyball
Drøftingssaker
Sak 12
Tingforberedelse
Sak 13
Status handlingsplan 2020 – 2024 (Rapport 2022)
Orienteringssaker
Sak 19
Status utvalg Volleyball i skolen
Sak 20
Status utvalg Anlegg
Sak 21
Status møte med regionale ledere
Godkjenning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda
Innkalling og agenda godkjent med følgende endringer:
FS sak 85 ble satt på agendaen som en ekstraordinær sak.

Protokoll FS møte 13/2022
Postboks 5000, 0840 Oslo

sentralbord: 210 29 000

post@volleyball.no

www.volleyball.no

GS orienterer
GS informerte kort om
•
Status administrasjon
•
Informasjon generelt (NIF, CEV, FIVB)
•
Cupfinalen spilles 7. mai 2022 i Ekeberghallen

Beslutningssaker
Sak 80

Regnskap 2021

Vedtak:
1. Forbundsstyret tar det fremlagte foreløpige regnskapet for 2021 med et
overskudd på kr. 2 812 878,- til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 81

Budsjett 2022

Vedtak:
1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte Budsjettet for 2022 som vedtas med et
overskudd på kr. 1 998 300 Mnok.

Enstemmig vedtatt
Sak 82

Status markedsarbeid NVBF

Vedtak:
1. Forbundsstyret tar den fremlagte statusen til orientering.

Enstemmig vedtatt
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Sak 83

Generalforsamling NVE

Vedtak:
1. Forbundsstyret tar saken til orientering.
Enstemmig vedtatt

Sak 84

Søknad Aker-selskapene – paraidrettsstrategien

Vedtak:
1. Forbundsstyret støtter innstillingen om å fullverdig integrere paraidretten på lik
linje med funksjonsfrisk idrett gjennom prosjektet En idrett-like muligheter.
Enstemmig vedtatt

Sak 85

Om russisk deltakelse i volleyball

Vedtak:
1. Forbundsstyret behandlet på e-post 25. februar 2022 en ekstraordinær sak
vedrørende VM i Russland 2022. FS besluttet å sende et brev til CEV der man
oppfordrer til at mesterskapet flyttes fra Russland.
2. Forbundsstyret støtter opp om Idrettsstyrets pressemelding 26. februar og vil
gjøre en henvendelse til CEV og FIVB. GS, i samråd med presidentskapet, bes om
å utarbeide forslag til brev som sendes til FS for godkjenning.
Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker
Sak 12 Tingforberedelse
FS drøftet forberedelsene til Tinget og programmet inkludert dag 2 som
settes av til en workshop med temaet Organisasjonens dag – frivillighet.
Sak 13 Status handlingsplan 2020 – 2024 (Rapport 2022)
FS drøftet status på Handlingsplanen og vil lage en statusrapport som fremlegges
på Tinget.
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Orienteringssaker
Sak 19 Status utvalg Volleyball i skolen
Utvalgets statusrapport ble presentert av utvalgets leder, Mette Kristin Alstad
Østvik og GS, som blant annet orienterte om:
•

•
•
•

•

Møte gjennomført mellom administrasjon og utvalgets leder for å drøfte utvalgets
og arbeidsområdets mål og langtidsplan. Avdeling Utvikling & kompetanse jobber med
utarbeidelse av langtidsplan for VIS og planen vil bli forelagt FS da den er ferdigstilt.
Peter Jørgensen går inn i utvalget.
Nå når samfunnet er gjenåpnet vil det igjen planlegges og gjennomføres
lærerutviklingskurs.
I tilknytning til lærerutviklerkursene sendes det også ut mail /kontaktes alle nærliggende
klubber (til deltakerne). Med tanke på å opprette kontakt og samarbeid mellom
lærerutviklere og klubbene i det videre arbeidet mot skolene.

Hot Seat turneringer 8. juni på barne og ungdomsskoler

Sak 20 Status utvalg Anlegg
Utvalgets statusrapport ble presentert av utvalgets leder, Oddbjørn Kvammen og
GS, som blant annet orienterte om:
•

•
•

Utvalget hadde møte 9 februar. Fokus her var for å oppdatere hverandre på hva som skjer
på respektive regioner i forhold til anlegg under bygging etc. Og om pågående dialog med
KUD
GS orienterte om dialogen og møte med KUD 16 februar. To agendasaker –
målbok/veileder og sandhall Øksnes.
Onsdag 16 februar møtte David Cox og GS KUD med to saker på agendaen.
Målbok/veileder og prosjektet Sandhall Øksnes. Avtalt fremdriftsplan for målbok, og
prosjektet med sandhall Øksnes har fått en foreløpig godkjenning fra KUD/fylkeskommune.
Om dette prosjektet blir fullverdig godkjent som spillemiddelberettiget vil det være et stort
steg i riktig retning for å få bygget langt flere sandvolleyballhaller i Norge.

Sak 21 Status møte med regionale ledere
Presidentskapet og GS gjennomførte et Teams møte 17. februar med følgende
agendapunkter:
• Statusrunde regioner (påvirkninger covid har gitt – og nå da vi er i gang igjen – ser
vi/opplever vi utfordringer?)
• Informasjon og status fra NVBF administrasjon og FS
• Valgmøter og kommende Ting
• Kort informasjon om Presidentskapets møte med kontrollutvalget vedrørende
modernisering/omorganisering av organisasjonen (Tingsak)
• Drøftingssak: Hva er behovet for den enkelte region og utvalg for å komme
ordentlig i gang igjen med arbeidet?
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