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GS orienterer
GS informerte kort om
•
Status administrasjon
•
Informasjon trener-og klubbkonferansen
•
Viste film om diamantvolley (støttet av Stiftelsen Dam) og sittevolleyball fra Stover
•
Møter med Plastsmart og Hold Norge Rent
•
Puljene i EM q. senior
•
Ny rekord i antall påmeldte Teen lag (Øst), 101 lag

Beslutningssaker
Sak 86 Regnskap 2021
Vedtak:
1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 2021 med et
overskudd på kr. 2 546.166, -

Enstemmig vedtatt

Sak 87

Styrets beretning

Vedtak:
1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til styrets økonomiske
beretning for 2021.

Enstemmig vedtatt
Sak 88

Lovrevisjon

Vedtak:

1. NVBFs lov er ajourført og i samsvar med kravene i NIFs lov/lovnormen for
særforbund. Saken om lovrevisjon fremlegges på Forbundstinget.
2. FS ønsker å fremme et eget lovendringsforslag i § 11 der fristene samsvarer med
minimumsfristene i lovnormen
Enstemmig vedtatt
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Sak 89

Søknad Aker – En idrett – like muligheter

Vedtak:
1. Forbundsstyret vil fremlegge en strategiplan for paravolleyball «En idrett – like
muligheter» som et vedlegg til NVBF VIL 2020-24. Strategiplanen vil inngå som
en del av sakspapirene til Forbundstinget 2022.
2. FS ber GS om å utarbeide en revidert versjon av det presenterte foreløpige utkast
til strategiplan og legge denne frem for FS til ny behandling.
Enstemmig vedtatt
Sak 90

Revidering reglement sesongen 2022/23

Vedtak:
1. Forbundsstyret vedtar de foreslåtte endringer i reglementene for sesongen
2022/2023 med unntak av forslag til justering av honorarer, priser osv. Disse skal
samles i et eget dokument som legge på NVBF websider, og det skal i reglement
og reguleringer pekes på dette dokumentet.
2. Forbundsstyret vil behandle foreslåtte reguleringer av honorarer, priser osv på
sitt neste møte og reglement og reguleringer skal da ikke publiseres før denne
behandling har funnet sted, med unntak av reglement for NM veteran. Dette blir
publisert da protokoll er godkjent, da revidering av dette reglement vil gjelde for
gjennomføring av mesterskapet i 2022.

Enstemmig vedtatt
Sak 91

NIF høring -oppfølging av tingvedtak om OL/PL sondering i norsk idrett

Vedtak:

1. Basert på Forbundsstyrets drøfting og konklusjon bes presidentskapet og GS om
å utforme NVBF’s høringssvar og sende NIF innen fristen 4. april.
Enstemmig vedtatt
Sak 92

Volleyballstøtte til Ukraina
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Vedtak:

1. Som en følge av krigen i Ukraina har NVBF et ønske om å bidra som en
samfunnsaktør som viser omsorg for et rammet folkeslag.
2. Forbundsstyret ønsker først at NVBF skal vise til/publisere på egne nettsider den
oppfordring om støtte NIF ber sine Særforbund og klubber om å støtte opp om.
Videre gis presidentskapet og GS i oppgave å følge opp hvordan vi som
organisasjon best mulig kan støtte opp om saken.

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker
Sak 13 Workshop «Organisasjonens dag» 12. juni 2022
FS drøftet forberedelsene til Tinget og programmet for workshop med
temaet Organisasjonens dag – frivillighet. Frivillig Norge vil blant annet
holde et eget foredrag.

Orienteringssaker
Sak 22 Status utvalg Volleyball i skolen
Utvalgets statusrapport ble presentert av utvalgets leder, Mette Kristin Alstad
Østvik og GS, som blant annet orienterte om:
Lærerkurs har nå kommet i gang (Bodø og Kristiansund var først ute).
Volleyball i skolen-kurs på etterutdanningen i kroppsøving er en ny gruppe vi har fått innpass hos.
(gjennomført universitetet Nord, Levanger).
Følges opp med zoom-møte for de som har vært på kurs på Levanger. Fikk hjemmelekse som følges
opp der.
Foreløpige tall gjennomført diverse kurs :
Lærerkurs: 24 lærere
Lærerutviklere: 25
Etterutdanning lærere og grunnutdanning lærere: 300

Sak 23 Status utvalg Anlegg
Utvalgets statusrapport ble presentert av utvalgets leder, Oddbjørn Kvammen og
GS, som blant annet orienterte om:
Neste møte er 20 april, og utvalget ønsker her å diskutere konkrete oppgaver for utvalget i arbeidet
videre. David Cox og GS vil delta på møtet 20 april.
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Flere nye anlegg er under oppføring i vårt ganske land, og utvalget ønsker en presentasjon av anlegg
som ferdigstilles i 2022/2023/2024, slik at klubber og regioner kan jobbe aktivt med innmelding av
behov i respektive anlegg.
Utendørsanlegget på Randaberg som skal være ferdig i god tid før Regions NM U17, er i rute.
Utvalgets leder har vært på besøk i Åsane arena og blant annet bivånet den flotte innendørshallen for
sandvolleyball.
Har fremmet Åsane Arena, samt utendørs anlegget på Lassa (som nå er utvidet til 10 baner) til
«forbildeanlegg»
Arkitektfirma for detaljtegninger/tekniske spesifikasjoner av innendørs sandanlegg på Randaberg er
valgt, og første møte vil bli gjennomført nå i vår. Mest sannsynlig rett etter påsken

Sak 24 Evalueringskomite
Komiteens statusrapport ble presentert av Yngvild Larsen Schei og det er særlig
to områder som ligger i komiteens mandat:
•
•

Starte med å se på koronaeffekter og gjennomføre en covid-analyse
Se på evalueringsrutiner for aktiviteten i norsk volleyball som bør implementeres
med et mål om at de etableres og gjennomføres i gitte og faste intervaller

Sak 25 Erasmus prosjektet
Norge har nylig hatt besøk av representanter fra Nederland, Belgia, Slovenia og
Tsjekkia, som en del av samarbeidsprosjektet (EU finansiert).
•

Tema for samlingen var minivolleyball, teen og diamantvolleyball. 70 teen lag og 70
minilag var samlet i Stovnerhallen. Stovner Sportsklubb er en klubb som har hatt
volleyballaktivitet i mange år og som har som uttalt mål om å inkludere alle i sin aktivitet,
og her fikk man vist hvordan man bl.a. organiserer diamant-volleyball.

Sak 26 Vårens program landslag ungdom/junior
Det er stor aktivitet for våre junior og ungdomslandslag i volleyball i vår:
•
•
•
•
•

Vintersamling Topp Volley Norge Junior Jenter
Vintersamling Bergen Junior Gutter
Påskesamling Rønningen Ungdom Gutter
Påskesamling Rønningen Ungdom Jenter
PreCamp Bergen og EM- kvalifisering Montenegro Junior Gutter
PreCamp Oslo og EM-kvalifisering Kroatia Junior Jenter
EM Kvalifisering Bulgaria Ungdom Jenter

13.-17. februar
28. februar - 5. mars
9.-13. april
9.-13. april
1.-11. april
2.-10. april
20-24. april
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