
NVBE

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.1/2020

DATO: 15. desember - E-post

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga,

Geir Eithun, Mette Kristin Alstad østvik, Oddbjørn Kvammen,
Camilla H. Skjelstad. Jørre Kjemperud, Bente Siljander, Liv Ingrid
Ruset, Kate Sønstebø.

Forfall:
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE

God kjen ning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent

Beslutningssaker

Sak i Forslag om utsettelse av RM og NM i 2021.
Sak 2 Forslag om utsettelse av NM regionlag
Sak 3 Plan for gjennomføring av cupfinaler NM Sr.
Sak 4 Henvendelse fra NTV om oppstart av 1. div

Beslutningssaker

Sak i Forslag om utsettelse av RM og NM i 2021

Vedtak:

1. RM flyttes til foreslåtte datoer i mars.
2. NM U 15 og U 17 flyttes til foreslåtte datoer høsten 2021.

Det skal vurderes om U 17 kan gjennomføres våren 2021 pga at det kan forekomme at
endring av skole også vil kunne utfordre deltakelse i NM for denne aldersgruppen.
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Det vil uansett være flere avgjørende faktorer på om flytting vil la seg gjennomføre.
Restriksjoner, arrangør og tilgjengelig hall.

3. NM U 19 forsøkes gjennomført våren 2021 pga utfordringer skoleendring vil gi for denne
aldersgruppen.
Det vil uansett være flere avgjørende faktorer på om flytting vil la seg gjennomføre.
Restriksjoner, arrangør og tilgjengelig hall.

Enstemmig vedtatt

Sak 2 Forslag om utsettelse av NM regionlag

Vedtak:

1. NM regionlag flyttes til slutten av april.

Enstemmig vedtatt

Sak 3 Plan for gjennomføring av cupfinaler NM Sr.

Vedtak:

1. Avdelingens forslag til plan for gjennomføring av cupfinaler 2021 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Sak 4 Henvendelse fra NTV om gjenåpning av 1. div.

Vedtak:

1. FS ber GS og avdeling arrangement & konkurranse om å informere samtlige klubber i 1.
divisjon om at konkurranseaktiviteten starter opp igjen fra januar 2021.

2. NTV bes om å komme med sine innspill og forslag til oppsett, skriftlig til
administrasjonen.

3. Samtlige klubber bes om melde tilbake om de ønsker å gjenoppta konkurranseaktivitet.
Dersom noen frafaller vil resterende serie spilles uten disse lagene, men det vil ikke
inntreffe sanksjon eller nedrykk. Normalt krav til serieavgift og lisensiering opprettholdes
også for disse lagene.

Enstemmig vedtatt



NVBF

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.2/2021

DATO: 13. januar 2021 —Teams

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga,

Geir Eithun, Mette Kristin Alstad østvik, Oddbjørn Kvammen,
Camilla H. Skjelstad, Jørre Kjemperud, Bente Siljander, Liv Ingrid
Ruset, David Cox.

Forfall: Kate Sønstebø (Vara Cox møtte som ansattes representant.
Yngvild Larsen Schei deltok fra sak 11.

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget, David Cox (Sak 5) Line Busland (Sak 6)

SAKSLI STE

God kjenn ing
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker
Sak 5 Status arrangement og konkurranse
Sak 6 Status kompetanse og utvikling
Sak 7 Lisens sandvolleyball
Sak 8 Rutiner for varsling om seksuell trakassering
Sak 9 Retningslinjer ungdomsidrett
Sak 10 Barneidrettsbestemmelsene
Sak 11 Regnskap pr. 30.11.20
Sak 12 Møteplan og representasjon
Sak 13 Idrettstinget

Drøftingssaker
Sak i TVN rapport
Sak 2 Oppfølging Forbundstinget og møte med regionale ledere

Orienteringssaker
Sak 1 Status koronasituasjonen og nasjonale mesterskap
Sak 2 Status utvalg volleyball i skolen
Sak 3 Status utvalg nasjonale serier, kamptilbud/aktivitetsutvikling
Sak 4 Status anleggsutvalg
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God kjenning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent

GS orienterer

GS informerte om status administrasjon, NIF, og om de foreløpige lave arrangementsplanene
til CEV og FIVB pga usikkerheten i Europa og Verden.

Beslutningssaker

Sak 5 Status arrangement og konkurranse

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar den fremlagte statusen til orientering.

2. FS ser det som viktig å følge de nasjonale smitteverntiltak som ble innført 3.
januar 2021. Det betyr at alle innendørsaktiviteter settes i bero i to uker.
Ettersom toppidretten ikke er omfattet av de nye tiltakene opprettholdes
aktiviteten i Mizunoligaen i tråd med dette og gjeldende protokoller.

3. FS ber GS åpne for å vurdere alternativt sted, og eventuelt alternativ dato for
Cupfinalen, mens øvrig endringer og flytting av kamper og mesterskap gjøres
iht. de prosedyrene som tidligere er lagt for endring av terminplan og regelverk.

Enstemmig vedtatt

Sak 6 Status kompetanse og utvikling

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar den fremlagte statusen til orientering.

2. FS ser det som viktig at utdanning er tilgjengelig for klubbene, og FS ber
alle klubber om å sette fokus på utdanning og at dette området er en naturlig del
av klubbens virksomhet og årshjul. Kompetanse er et viktig grunnlag for å skape
et godt lærings- og utviklingsmiljø for barn, unge og voksne, og noe som kan
bidra til at flere er med lengre i idretten vår.

Enstemmig vedtatt



Sak 7 Lisens sandvolleyball

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til lisens sandvolleyball
2021, og ber GS innarbeide dette i budsjettarbeidet for 2021.

Enstemmig vedtatt

Sak 8 Rutiner for varsling om seksuell trakassering

Vedtak:

1. FS ber Forbundsstyret godkjenner de fremlagte rutinene for varsling om seksuell
trakassering.

2. Varsling i slike saker skal skje til generalsekretær Kristian Gjerstadberget som har
ansvar for at varselet følges opp.

3. GS bes om å publisere disse rutinene, samt kontaktinformasjon på volleyball.no

Enstemmig vedtatt

Sak 9 Retningslinjer ungdomsidrett

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar at retningslinjene for ungdomsidrett slik de er gitt av NIF
skal gjelde i Norges Volleyballforbund.

2. FS ber GS om å formidle informasjon om dette tema jevnlig på nettet og i
nyhetsbrev til klubbene.

Enstemmig vedtatt

Sak 10 Barneid rettsbestemmelsene

Vedtak:

1. Forbundsstyret vil understreke viktigheten av å opprettholde fokus på at kamper
og konkurranser i barneklassene skal følge barneidrettsbestemmelsene slik disse
er gitt av Norges ldrettsforbund. Dette er tidligere implementert og nedfelt i
NVBFs reglement for aldersbestemte klasser og i sanksjonsreglementet.
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2. FS ber GS om å formidle informasjon om dette tema jevnlig på nettet, i
nyhetsbrev til klubbene og til de arrangører som skal arrangere for klassene U13
og U15.

Enstemmig vedtatt

Sak 11 Regnskap pr. 30.11.20

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar regnskap og prognose pr. november 2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 12 Møteplan og representasjon

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar møte- og representasjonspian slik den ble presentert, med
innsettelse av eget budsjettmøte den 28 januar, samt med de øvrige
korrigeringer og endringer FS foretok. Planen blir oppdatert med ytterligere
møte og representasjonsansvar FS har, og møteplanen legges på ny frem for FS i
neste møte.

Enstemmig vedtatt

Sak 13 ldrettstinget

Vedtak:

1. Forbundsstyret oppnevner følgende personer til å svare på NIFs spørring:
Presidentskapet og Marte Lund Saga.

2. Forbundsstyret oppnevner følgende personer til å delta på ldrettstinget 2021:
President Eirik Sørdahl
1. Visepresident Yngvild Larsen Schei. Dette dersom representasjon med
stemmerett blir godkjent for 1. Visepresident av NIF.

Enstemmig vedtatt
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Drøftingssaker

Sak i TVN rapport

GS innledet til saken og FS hadde en gjennomgang og drøftet rapport fra TVN 2020.

Sak 2 Oppfolging Forbundstinget og møte med regionale ledere

GS innledet til saken og pekte spesielt på de forslag til endringer som fremkom i Tingsak
10A3. FS møter de regionale ledere i møte den 28januar kl. 17.30 for å redigere/presisere
vedtektene. FS ber GS om forberede agenda og stå for innkalling. Presidentskapet og de FS
medlemmer som har anledning deltar. Presidenten leder møtet.

Orienteringssaker

Sak i Status koronasituasjonen og nasjonale mesterskap

GS orienterte kort om følgende status:

• Samtlige RM (U15, U17 og U19) er utsatt frajanuartil mars 2021.
• MVGS landsfinalen terminfestet 29-31.1.21 er avlyst.
• NM U19 er flyttet til helgen 7-9.5.
• NM Ul 5 er flyttet til 24-26.9.
• NM U17 er foreløpig flyttet til 1-3.10.
• NM Regionlag er flyttet til siste halvdelen av april måned

Sak 2 Status utvalg volleyball i skolen

GS innledet til saken i felleskap med FS leder av utvalget Mette Kristin Alstad østvik.

• Lærerkurs Volleyball i skolen er lagd ferdig
• Lærerutviklere: Det er opprettet ei gruppe med lærerveiledere som skal være de som

gjennomfører kurs/opplæringen av lærere.
• På grunn av smittevern ble ikke opplæringskursene for lærerveilederne gjennomført før jul.

Webinar for lærerveiledere gjennomført 14.12.

Sak 3 Status utvalg nasjonale serier, kamptilbud/aktivitetsutvikling

GS innledet til saken i felleskap med ES leder av utvalget Geir Eithun

• Utvalget har blitt berørt av Pandemien og at det meste av aktivitet er stoppet, og at det meste
av fokus går på å få holdt et minimum av aktivitet i gang og/eller omberamme

• Det er gjennomført et drøftingsmøte mellom leder av utvalget og GS der nye aktivitetsideer og
hovedfokus/prioritering 2021 for utvalget ble drøftet. Videre sees det som naturlig at utvalget
tar del i dialogen med NTV og den prosess som pågår knyttet til ønsket stilling NTV for
utvikling av de nasjonale seriene.

• Utvalget skal kompletteres med utvalgsmedlemmer og det skal lages prosessbeskrivelse og et
mandat for utvalget.
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Sak 4 Status anleggsutvalg

GS innledet til saken i felleskap med FS leder av utvalget Oddbjørn Kvammen

• Utvalgsleder har fulgt opp planene rundt Randaberg sitt planlagte anlegg.
• Deltatt på info/statusmøte for planlagt ombygging av Fornebu arena i regi av håndballforbundet.

Dette er en pågående prosess der 10-12 særforbund er med på å uttale behov og infrastruktur.
Det er foreløpig ikke avklart eier eller driftsstruktur.

• Det er sendt en invitasjon til alle regionledere og bedt om innspill til anleggsutvalget.
Oppfordringen om bidrag til utvalget og innspill vil gis på nytt i neste regionledermøte den 28
januar.

• Utvalget 5kal kompletteres med utvalgsmedlemmer og det skal lages prosessbeskrivelse og et
mandat for utvalget.

s



NVBE

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.3/2021

DATO: 28. januar 2021 — Teams

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga,

Geir Eithun, Mette Kristin Alstad østvik, Oddbjørn Kvammen,
Camilla H. Skjelstad, Bente Siljander, Kate Sønstebø

Forfall: Liv Ingrid Ruset, Jorre Kjemperud,
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLI STE

God kjenn ing
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Beslutningssaker
Sak 14 Møteplan og representasjon
Sak 15 Budsjett 2021
Sak 16 Fornebu arena

God kjenning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent

Beslutningssaker

Sak 14 Moteplan og representasjon

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar møte- og representasjonsansvar med de endringer og
oppføringer som ble avtalt i møtet.

Enstemmig vedtatt
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Sak 15 Budsjett 2021

Vedtak:
1. Forbundsstyret ber GS om å ta hensyn til de innspill som kom frem i møtet og

gjør de korrigeringer det er gitt signaler om. FS får budsjettet presentert til
endelig behandling i møtet berammet den 18 februar 2021. FS ønsker da også en
presentasjon/presisering av på hvilke områder budsjettet styrker arbeidet for å
ivareta vår vedtatte handlingspian Volleyballen «vil og skal»..

Enstemmig vedtatt

Sak 16 Fornebu arena

Vedtak:

1. Forbundsstyret bekrefter at NVBF er interesserte i å legge arrangementer,
turneringer og enkeitkamper til Fornebu Arena, dersom prosjektet blir
realisert og arenaen imøtekommer de behov NVBF har mtp. eksempelvis
flater, fasiliteter og publikumskapasitet.

Enstemmig vedtatt



NVBfr

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.4/202 i

DATO: E-post behandling 5. februar 2021

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga,

Geir Eithun, Mette Kristin Alstad østvik, Oddbjørn Kvammen,
Camilla H. Skjelstad, Jørre Kjemperud, Bente Siljander, Liv Ingrid
Ruset, Kate Sønstebø

Forfall:
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE

God kjenning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Beslutningssaker
Sak 1 7 Avkiaringer sesongen 2020/2021

Godkjenning
Godkjenning av innkalling
God kjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent

Beslutningssaker

Sak 17 Avklaringer sesongen 2020/2021

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner de foreslåtte planene og avklaringene for sesongen
2020/2 1, som en følge av koronapandemien.

2. Ettersom dette vil medføre at deler av regelverket settes til side, forutsettes det
at denne informasjonen distribueres til alle berørte klubber samt publiseres på
koronasidene på volleybalino.

Enstemmig vedtatt
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NVBF

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.5/2021

DATO: 18. februar 2021 på TEAMS

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Ole Lundeby, Marte Lund Saga, Geir Eithun, Mette

Kristin Alstad østvik, Oddbjørn Kvammen, Camilla H. Skjelstad,
Jørre Kjemperud, Bente Siljander, Liv Ingrid Ruset, Kate Sønstebø

Forfall: Yngvild Larsen Schei
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE

God kjenn ing
Godkjenning av innkafling
Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker
Sak 18 Regnskap 2020
Sak 19 Budsjett 2021
Sak 20 Regnskap 2020 NVE
Sak 21 Forsikringer
Sak 22 NVBF skal
Sak 23 Vedtekter regionalt styre og plan for dialogmøter vår 2020

Drøftingssaker
Sak 3 Rapport «idrettsglede for alle»

Orienteringssaker
Sak 5 Status utvalg volleyball i skolen
Sak 6 Status utvalg nasjonale serier, kamptilbud/aktivitetsutvikling
Sak 7 Status anleggsutvalg
Sak 8 Status koronasituasjonen og sesongen 2020/2021

God kjen ning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent
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GS orienterer
GS informerte kort om status administrasjon, felles korona dialog fra idretten til regjeringen,
NIF innfører trenerattest, prosjektieder for paravolleyball (diamantvolley) på plass i mars, EM
sittevolleyball 2025.

Beslutningssaker

Sak 18 Regnskap 2020

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar fremlagt regnskap, som er oversendt revisor for behandling,
til orientering

2. FS gir sin signaturgodkjenning til endelig regnskap på FS møte planlagt i mars

Enstemmig vedtatt

Sak 19 Budsjett 2021

Vedtak

1. Forbundsstyret godkjenner fremlagt Budsjett for 2021 med overskudd på kr.
2. 438 889,-

Enstemmig vedtatt

Sak 20 Regnskap 2020 NVE

Vedtak

1. Forbundsstyret tar regnskap 2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 21 Forsikringer

Vedtak

1. Forbundsstyret tar fremlagt sak om forsikringer. Innhold og dekning, til
orientering.

Enstemmig vedtatt



Sak 22 NVBF skal

Vedtak

1. Forbundsstyret tar status til orientering.

2. Endelig utkast «NVBF skal» legges frem for FS til behandling og vedtak i FS
møtet berammet i mars 2021.

Enstemmig vedtatt

Sak 23 Vedtekter regionalt styre og plan for dialogmøter vår 2020

Vedtak

1. Forbundsstyret ber GS om å bearbeide vedtektene i henhold til irinspill fra FS og
flere innkomne forslag til revidert ordlyd fra regionale styrer. Vedtektene legges
frem for vedtak i FS møtet i mars.

Drøftingssaker

Sak 3 Rapport «idrettsglede for alle»
NIF har utarbeidet en egen veileder vedrørende rasisme og diskriminering. Forbundsstyret
drøftet hvordan NVBF best kan synliggjøre nulltoleranse for rasisme i norsk volleyball,
herunder hvordan vi kan være en del av #STOPP kampanjen som NIF har iverksatt, samt
etablere en «beste praksis» side på nett.

Orienteringssaker

Sak 5 Status utvalg volleyball i skolen
GS innledet til saken i felleskap med FS leder av utvalget Mette Kristin Alstad østvik.

- Det har vært avholdt 3 møter mellom administrasjonens ansvarlig Eivind Rudå og
utvalgets leder Mette Kristin Alstad østvik. Det har vært avholdt ett møte i utvalget.
Neste møte er satt til: 22.3.2021.

- Hoved agenda for neste møte er «volleyballen skal» og utvalgets fremdriftsplan med
utgangspunkt i «volleyballen skal».

- Medlemmer i utvalget: Mette Kristin østvik, Marte Guro Arnesen, Ingrid Lunde, Rolf
Inge ølberg. Fra Administrasjonen Eivind Rudå.

- Utvalgets mandat var lagt frem for gjennomgang, og dette mandatet vil, etter at FS har
drøftet og vedtatt innhold i «NVBF skal», tilpasses de vedtatte styringsmål, og legges
frem for FS til vedtak.

- Undervisningsopplegg knyttet mot sandvolleyball/volleyball ute er under utarbeidelse
og må inn i utviklet materiale.
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- Sentralt, regionalt og klubbansvar i forhold til volleyball i skolen bør presiseres i
materialet.

Sak 6 Status utvalg nasjonale serier, kamptilbud/aktivitetsutvikling
Leder i utvalget Geir Eithun orienterte FS direkte i møtet.

Sak 7 Status anleggsutvalg
GS innledet til saken i felleskap med FS leder av utvalget Oddbjørn Kvammen.

- Mulige kandidater til utvalget ble presentert, og FS ga oss sine tilbakemeldinger på
mulige utvalgsmedlemmer.

- Det er ønskelig at utvalget har medlemmer fra samtlige regioner i NVBF. De respektive
ledere i regionene er kontaktet direkte.

- FS og administrasjonen bes om å lansere ytterligere øvrige aktuelle kandidater.
- Satser på første utvalgsmøte i løpet av mars. Om ikke fulltallig utvalg vil utvalget

uansett starte arbeidet/gjennomføre møtet, og så vil utvalget kompletteres etter hvert

Sak 8 Status koronasituasjonen og sesongen 2020/2021
GS innledet til saken og viste til tidligere vedtak i FS samt utsendt dokumentasjon fra avdeling
Arrangement og Konkurranse vedørende status for den enkelte serie, RM, NM og endringer i
kampoppsett, format og struktur for gjennomføring av resten av sesongen 2020/21. Etter en
gjennomgang av status ba FS om at de enkelte utfordringer skal behandles fortløpende
dersom behov, alternativt legges frem for FS til vedtak i møtet i mars. Det er nært forestående
ytterligere utspill fra regjering om hvordan våren vil utspille seg mtp korona og restriksjoner,
og det vurderes fornuftig å awente et par uker før endelige beslutninger fattes.
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NVBF

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.6/2021

DATO: 7. mars 2021 på TEAMS

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Ole Lundeby, Yngvild Larsen Schei, Geir Eithun, Mette

Kristin Alstad østvik, Oddbjørn Kvammen, Camilla H. Skjelstad,
Bente Siljander, Liv Ingrid Ruset, David Cox

Forfall: Marte Lund Saga. Jørre Kjemperud, Kate Sønstebø
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKS LISTE

God kjenning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Beslutningssaker
Sak 24 Sesong gjennomføring 2020/21

God kjenn ing
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent

Beslutningssaker

Sak 24 Sesong gjennomføring 2020/21

Vedtak:

1. Mizunoliga avsluttes som enkel serie (7 kamper) som spilles helgen 7-9.4.
Vinneren av serien er Seriemester 2020/2021. I de tilfeller der to lag allerede
har møtt hverandre to ganger, er det første møte mellom lagene som vil
være gjeldende.
Ingen nedrykk, lagene beholder plassen i serien. Eventuell nedrykk skjer etter
søknad til NVBF administrasjon innen 25.4.

Protokoll FS møte 6/2021
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Pengepremie i Mizunoliga tildeles i henhold til plassering i serie. Tilsvarende
tildeles rett til e-cup deltakelse. Premie oremerkes deltagelse i Europa Cup
2021 -2022.

Sluttspill i Mizunoliga, final four, vurderes gjennomført etter samråd med de
gjeldende klubber. Datoen for eventuell gjennomføring er satt til helgen 28-
30.5.

2. NM finalene utsettes til helgen 16-18.4. Primært ønskes finalene spilt i Oslo.
Andre spillested blir vurdert ift. gjeldende restriksjoner.

3. 1.divisjon avsluttes umiddelbart.
Ingen vinner av serien og lagene beholder plassen i serien.
Opprykk og/eller nedrykk etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.

4. Lavere divisjoner avsluttes.
Ingen vinnere av seriene og lagene beholder plassen i serien.
Opprykk eller nedrykk etter søknad til NVBF administrasjon innen 15.4.
Lagene skal fortsatt bekrefte sin deltagelse i serien innen 1.5. for 2.divisjon i
alle konkurransesoner samt 3. og 4.divisjon i øst.

5. Ingen nasjonal aktivitet ift. US-runder.
Regionale/lokale uformelle aktiviteter det der er naturlig/mulig.

6. RM U15 og RM U17 ønskes gjennomført i april/mai/juni mnd. Om dette ikke
er mulig, utsettes RM til august måned.

7. NM U19 foreslås utsatt til høsten, forutsatt at aktuelle klubber ønsker dette.
Det vil bli gjennomført en boring vedrørende dette. Dersom interesse for
gjennomføring U 19 høst, ønskes RM gjennomfør april/mai/juni, slik det
ønskes gjennomført for U15 og U19. Om dette ikke er mulig, utsettes RM U
19 til august måned.

8. Regionalt styre og regionalt utvalg Arrangement og konkurranse vil
utfordres, i samråd med administrasjonen, til å være pådrivere ovenfor
klubbene for oppslutning og gjennomføring av RM våren 2021, samt øvrig
lokal og regional aldersbestemt aktivitet, der det er mulig å gjennomføre.

9. NM Regionlag avlyses.

10. Veteran NM vurderes i midten av mars om den skal gjennomføres som
planlagt. Hvis ikke det kan gjennomføres som planlagt, vil Veteran NM
flyttes til september 2021.

11. NM Snow VolIey avlyses etter samråd med arrangør, sponsor og kommunale
helsemyndighetene.

Enstemmig vedtatt



NVBF

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.7/2021

DATO: 23. mars 2021 på TEAMS

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Ole Lundeby, Marte Lund Saga, Geir Eithun, Mette

Kristin Alstad østvik, Oddbjørn Kvammen, Camilla H. Skjelstad,
Jørre Kjemperud, Bente Siljander, Liv Ingrid Ruset, Kate Sønstebø

Forfall: Bente Siljander
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget
FS Sak 34: Robert Spilmann — leder DK

SAKSLISTE

God kjen n ing
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker
Sak 25 Arsregnskap NVBF 2020
Sak 26 Styrets økonomiske beretning 2020
Sak 27 NVBF skal
Sak 28 Reiseutjevning landsiag junior og ungdom
Sak 29 NVBF 75 år
Sak 30 Vedtekter regionalt styre
Sak 31 Mandat FS oppnevnte utvalg - og status
Sak 32 Søknad EM sittevolleyball 2025
Sak 33 Mizunoligaen, NM finaler senior, NM U19
Sak 34 Rapport DK

Drøftingssaker
Sak 4 ldrettstinget
Sak 5 Årsregnskap NVE AS — planer 2021

Orienteringssaker
Sak 9 Om sak tilknyttet NM sandvolleyball 2021

Protokoll FS møte 7/2021
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Godkjenning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent
GS orienterer
GS informerte kort om status administrasjon, NVBFs Generalterminplan, NIF vedtak om
mangfold og rasisme, våren og sommerens aktiviteter (sandvolleyball og landsiag volLeyball)
ADNOs oppfølging av trenere som rollemodeller, NTV styrets tilbakemelding på
sesongavslutning 20/21.

Beslutningssaker

Sak 25 Årsregnskap NVBF 2020

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner årsregnskap for 2020 med kr. 3 756 218,- i
overskudd.

2. FS gir sin signaturgodkjenning på årsregnskap 2020.

Enstemmig vedtatt

Sak 26 Styrets økonomiske beretning 2020

Vedtak

1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til styrets økonomiske
beretning for 2020, med de endringer og presiseringer som kom frem i møtet.

Enstemmig vedtatt

Sak 27 NVBF skal

Vedtak

1. Forbundsstyret vedtar «NVBF skal» med de tillegg og endringer som kom
frem i møtet.

2. «NVBF skal» er strategiplanen for utvalgte styringsmål for organisasjonen
for perioden 2020 — 2024. Planen evalueres halvveis i planperioden.

Enstemmig vedtatt



Sak 28 Reiseutjevning landsiag junior og ungdom

Vedtak

1. Forbundsstyret støtter forslaget som utprøves på den planlagte
pinsesamlingen.

2. Presidentskap og GS får fullmakt til å foreta justeringer i ordningen i etterkant av
prøveordningen.

Enstemmig vedtatt

Sak 29 NVBF 75 år

Vedtak

1. Forbundsstyret oppnevner en arbeidsgruppe som ser nærmere på hvordan
«NVBF 75 år» skal markeres i 2021.

2. Arbeidsgruppen kommer med sin anbefaling til FS innen 1. mai. 2021. Fra FS
oppnevnes Marte Lund Saga som representant i gruppen.

Enstemmig vedtatt

Sak 30 Vedtekter regionalt styre

Vedtak

1. Forbundsstyret vedtar de fremlagte reviderte vedtektene for regionale styrer
med de endringer som kom frem i møtet.

Enstemmig vedtatt

Sak 31 Mandat FS oppnevnte utvalg — og status

Vedtak

1. Forbundsstyret vedtar fremlagt mandat for utvalget VoIleybalI i skolen (VIS)
med de endringer som kom frem i møtet.

2. Det skal benyttes lik maI, som vedtatt mandat for VIS, for utvalgene anlegg og
aktivitetsutvikling.

Enstemmig vedtatt
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Sak 32 Søknad EM sittevolleyball 2025

Vedtak

1. Forbundsstyret støtter en søknad og ber GS om å sende denne til KUD, RFK
og Stavanger kommune.

2. FS ber om en helhetlig plan for paravolleyballarbeidet frem mot et eventuelt
EM i sittevolleyball 2025 med frist 1. aug for ny behandling i FS.

Enstemmig vedtatt

Sak 33 Mizunoligaen, NM finaler senior, NM U19

Vedtak

1. Forbundsstyret vedtar følgende:

a. Mizunoligaen sesongen 20/21 avsluttes med dette vedtak den 23 mars
2021 pga. restriksjoner som følge av koronapandemien. Sesongen strykes,
og det vil ikke kåres en seriemester sesongen 20/21. Ingen lag rykker ned.

b. Vedtatte prispenger sesongen 20/21 utbetales ikke. Vedtatt sum vil bli
fordelt likt og gitt klubbene i Mizunoligaen i rabatt sesongen 21/22. FS
vil behandle E-cup deltakelse (søknadsbaserte kriterier) sesongen 21/22 i
sitt møte i april.

c. Sluttspill i Mizunoligaen 2020-2021 avlyses.

d. NM finalene 2021 utsettes til sept./okt. Endelig dato avtales i dialog med
lagene.

e. NM U19 utsettes til helgen 24-26.9.21. RM avlyses.
Det gjennomføres åpen påmelding til NM U19. Avdeling Arrangement og
Konkurranse tildeler plasser etter vedtatte kriterier innen 15.5.21 dersom
klassene blir overfylt.

2. FS gir GS fullmakt å finne nye datoer til NM finalene senior.

Enstemmig vedtatt

Sak 34 RapportDK

Vedtak

1. Forbundsstyret tar fremlagt rapport/presentasjon til orientering.

Enstemmig vedtatt
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Droftingssaker

Sak 4 ldrettstinget
NIF vurderer to alternative forslag som gjelder ldrettstinget 2021. Utsettelse av hele tinget til
høsten, eller gjennomføre et todelt møte der deler av agendaen behandles i mai (digitalt) og
resten til høsten (fysisk)
Forbundsstyret setter saken på agendaen igjen da endelig beslutning om gjennomføring er
tatt, og tar da for seg saksliste, samt representasjon NVBF.

Sak 5 Arsregnskap NVE AS 2020 - planer 2021
Forbundsstyret tok presentasjon årsregnskap 2020, budsjett og planer 2021 til orientering.

Orienteringssaker

Sak 9 Om sak tilknyttet NM sandvolleyball 2021
GS innledet til saken.
NM arrangør OSVB har trukket seg som arrangør og forbundsstyret ble presentert den dialog
og kommunikasjon som har vært mellom partene NVBF og OSVB i sakens anledning.
Forbundsstyret tok saken til orientering.
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NVBI—

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.8/2021

DATO: 29. april 2021 på TEAMS

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga,

Geir Eithun, Mette Kristin Alstad østvik, Oddbjørn Kvammen,
Camilla H. Skjelstad, Jørre Kjemperud, Bente Siljander, Liv Ingrid
Ruset, Kate Sønstebø

Forfall:
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE

God kjenning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker
Sak 35 Regnskap pr første kvartal
Sak 36 Revisjon reglement 2021-2022 (behandles på e-post)
Sak 37 Volleyball = mangfold
Sak 38 Lisens — serieavgifter
Sak 39 Mandat anleggsutvalg og aktivitetsutvalg

Orienteringssaker
Sak 10 Koronapandemien og gjenåpning av idretten
Sakli NVBF75år
Sak 12 Status høst 2021

Godkjen ning
Godkjenning avinnkalling
Godkjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent

Protokoll FS møte 7/2021
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GS orienterer
GS informerte kort om status administrasjon, pågående landsiagsaktivitet og de utfordringer
pandemien gir mtp. reisevirksomhet, samordnet søknad og rapportering, sandasol turneen og
stor oppslutning om sandvolleyballskoler og lokale sandvolleyballarrangement, siste nytt fra
NIF, kort om kommende ldrettsting, status regionale utvalg og styrer.

Beslutningssaker

Sak 35 Regnskap pr. første kvartal.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar regnskap pr. første kvartal til orientering.

2. GS og presidentskapet bes om å gjennomføre møte med kontrollutvalget
i løpet av mai i tråd med de nye rutinene som FS har satt.

Enstemmig vedtatt

Sak 36 Revisjon reglement 2021-2022

Vedtak

1. Forbundsstyret vedtar de fremlagte revisjonspunktene i reglementene for
sesongen 2021/2022.

2. GS bes om å forankre valgt modell for sluttspill i Mizunoligaen med styret i NTV.

Enstemmig vedtatt

Sak 37 Volleyball = mangfold

Vedtak

1. Forbundsstyret gir sin tilslutning til å delta i prosjektet VolleybalI =

mangfold for å øke bevisstheten og starte arbeidet for økt mangfold og
inkludering.

Enstemmig vedtatt



Sak 38 Lisens — serieavgifter

Vedtak

1. Forbundsstyret vedtar den fremlagte listen over gjeldende gebyrer, honorarer og
prinsipper gjeldende for sesongen 202 1/2022.

2. FS vil på et senere tidspunkt behandle om det for sesongen 2 1/22 skal innvilges
rabatt i serieavgiftene som en kompensasjon som en følge av koronapandemien.

Enstemmig vedtatt

Sak 39 Mandat anleggsutvalg og aktivitetsutvalg (Nasjonale serier)

Vedtak

1. Forbundsstyret vedtar fremlagt mandat for anleggsutvalg og aktivitetsutvalg
(Nasjonale serier) med de endringer som kom frem i møtet.

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

Sak 10 Koronapandemien og gjenåpning av idretten
GS innledet til saken.
Idretten har bedt om endring av kompensasjonsvilkår for krisepakke 4, og blitt hørt.
Gjenåpningen av samfunnet og idretten er startet. Det arbeides med en totaloversikt for
hvordan gjenåpningen, og i hvilke faser, de store endringene for idretten vil slå inn. NVBF har
planlagt sommeren godt med stor aktivitet og FS fikk presentert planer og informasjo om
dette.

Sak 11 NVBF 75 år
GS innledet til saken
Jubileumskomiteen har hatt sitt første arbeidsmøte og innstillingen til FS er at vi følger to
«akser» for jubileet. Et «digitalt» jubileum på nettsiden og delingspiattformer med program,
bildekavalkader, historiske tilbakeblikk, konkurranser og mer, samt at det ønskes gjennomført
en fysisk jubileumsmarkering i høst da koronastiuasjonen tillater dette. Det er formålstjenlig at
markeringen kan legges til et allerede planlagt event, f. eks under KickOff.

Sak 12 Status høst 2021
GS innledet til saken
FS ble informert om planer for høsten 2021 og hvordan sikre at NVBF er klare for å reetablere
og utøke all aktivitet etter et krevende år. Dette vil være et pågående arbeid i ukene og
månedene fremover og FS vil holdes orientert og involvert i planlegging og prioritering.
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PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.9/2021

DATO: 24. juni 2021 på TEAMS

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Ole Lundeby, Marte Lund Saga, Geir Eithun, Mette

Kristin Alstad østvik, Oddbjørn Kvammen, Camilla H. Skjelstad,
Bente Siljander, Kate Sonstebø

Forfall: Yngvild Larsen Schei, Jørre Kjemperud, Liv Ingrid Ruset
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE

Gadkjenn ing
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker
Sak 40 Regnskap pr 31. mai 2021
Sak 41 Eliteklubblisens 2021/2022
Sak 42 Spilleberettigelse NM finalene 2021

God kjenning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent

Habilitet
Under behandling av sak 42 avsto representanter fra involverte klubber fra å delta i drøftingen.

GS orienterer

GS informerte kort om
• Status administrasjon og en travel vår og sommer
• Planlagte aktiviteter landsiag, samlinger, sandvolleyball nasjonalt
• Svært gledelig å nå 21592 medlemmer (SSR 2020) i et år med pandemi
• Koronapandemien og gjenåpningen av idretten

Protokoll FS møte 9/2021
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• Klubbdialog og Sandasol turnéen
• OLiTokyo
• Partnerskapet TVN og signering av avtale
• NVBF75år
• NVBFs kampanje mini/Teen «Fra mmi til verdens beste))
• Sandvolleyballskoler og Volley Camp
• Utdanning og kompetanse, webinaruke — kursplan for høsten
• VolleybaIl i skolen
• Paravolleyball camp spinal, diamantvolley, idrettsdag
• Valgmøter regionale styrer/utvalg
• Anlegg
• EM søknad sittevolleyball 2025

Beslutningssaker

Sak 40 Regnskap pr. 31. mai 2021

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar regnskap pr. 31. mai 2021 til orientering.

2. FS ber GS om å legge frem regnskap for første halvår, inkludert prognose og
eventuelt forslag til revidert budsjett, i FS møte berammet til 10 september
2021.

Enstemmig vedtatt

Sak 41 Eliteklubblisens 2021/2022

Vedtak

1. Forbundsstyret tildeler Eliteklubblisens for de klubbene som har søkt sesongen
2021-2022.

2. FS ber GS om å følge opp de klubbene som ikke har innsendt all dokumentasjon.

Enstemmig vedtatt



Sak 42 Spilleberettigelse NM finalene 2021

Vedtak

1. Forbundsstyret har i saken behandlet spilleberettigelse for cupfinalene 2021
og har vedtatt at det er spilleberettigelse på kampenes gjennomføringsdag
som er gjeldende. Dette betyr at samtlige spilleberettigede i klubbens
spillerstall, og spillere som har meldt overgang til ny klubb i henhold til
overgangsreglement, vil være spilleberettiget for sin nye klubb i NM finalen
2021

2. FS ber GS om å lage et eget beskrivende dokument for gjennomføring av NM
finalene, i tillegg til reglement, som sendes lagene

Enstemmig vedtatt
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NVBF

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.1O/2021

DATO: 10 september 2021, Oslo

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahl, Ole Lundeby, Marte Lund Saga, Mette Kristin Alstad

østvik, Camilla H. Skjelstad, Jørre Kjemperud, Liv Ingrid Ruset,
Beate Sødal

Forfall: Yngvild Larsen Schei, Bente Siljander, Oddbjørn Kvammen, Geir
Eithun, Kate Sønstebø

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget (ikke sak 43)

SAKSLISTE

Godkjenn ing
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker
Sak43 GSavtale
Sak 44 Regnskap pr juni 2021 — prognose - saldo
Sak 45 Prosjektstilling NTV
Sak 46 Volleyballsesongen 21/22 status fra A&K og U&K
Sak 47 Volleyballen skal — plan og prioritering høst 2021 - 2022
Sak 48 Status/oppfølging tingsaker
Sak 49 Budsjett regionale styrer og dommerkomiteen
Sak 50 Kick off november 2021 — plan/status regionale utvalg
Sak 51 Status Sport v/Sportssjef
Sak 52 EM sittevolleyball klasse C og General Assembly i 2025 Stavanger
Sak 53 Oppfølging/rapporter Internasjonal representasjon
Sak 54 Status fra utvalg: Anlegg
Sak 55 Status fra utvalg: Volleyball i skolen
Sak 56 Status fra utvalg: Nasjonale serier
Sak 57 Strategi arrangement 2022
Sak 58 NIF - Ekstraordinært ldrettsting oktober — Høring spillemiddelsøknad

Protokoll FS møte 10/2021
Postboks 5000, 0840 Oslo sentralbord: 210 29 000 post@volleyball.no www.volleyball.no



God kjenn ing
Godkjenning av innkalling
God kjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent

GS orienterer

GS informerte kort om
• Status administrasjon og aktivitet tilpasset koronasituasjonen og trinn 3 av gjenåpningen,

samt inngang til ny volleyballsesong
• Partnerskapet TVN
• CEV kongress i Polen
• NVBF 75 år
• Ny søknad om Rent Særforbund (resertifisering)

Presidenten informerte kort om:
• OL i Tokyo

Beslutningssaker

Sak 43 GS avtale

Vedtak:

1. Presidenten følger opp ny avtale etter drøfting i styremote.

Enstemmig vedtatt

Sak 44 Regnskap pr juni 2021 — prognose - saldo

Vedtak

1. Forbundsstyret tar regnskap/prognose pr. 30. juni 2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 45 Prosjektstilling NTV

Vedtak

1. Forbundsstyret tar sakens status til orientering og er positive til en
prosjektstilling i NTV. Dette vil være en prøveordning som evalueres etter 1
år, og stillingens oppgaver og ansvar inngår som et samarbeid mellom NVBF



og NTV.

2. FS forutsetter at NTV har hatt dialog og avklart med klubbene det
økonomiske ansvar for lønnsandel til prosjektstillingen. NVBF vil dekke
lønnskostnadene, andel 50 %, i ett år, og avkiarer eventuelt forlengelse innen
1.juni 2022.

Enstemmig vedtatt

Sak 46 Volleyballsesongen 2 1/22 status fra A&K og U&K

Vedtak

1. Forbundsstyret tar sakens status til orientering. Det er positivt at man nærmer seg
full gjenåpning for idretten og at vi forhåpentligvis går mot en normal sesong med
fokus på rekruttering og aktivitetsskapende tiltak.

Enstemmig vedtatt

Sak 47 Volleyballen skal — plan og prioritering høst 2021 - 2022

Vedtak

1. Forbundsstyret tar status og innspill fra GS til orientering.

2. FS tar saken opp til ny behandling på møte i november for å starte produksjon av
rapport til Tinget våren 2022. ADM vil til dette møtet presentere en mer detaljert
fremdriftsplan for NVBF skal.

Enstemmig vedtatt

Sak 48 Status/oppfølging tingsaker

Vedtak

1. Forbundsstyret drøfter tingsak 1OA 8 på neste styremøte.

2. FS ber presidentskapet og GS avkiare med kontrollkomiteen dens tilbakemelding på
tingsak 10A4.
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Enstemmig vedtatt

Sak 49 Budsjett regionale styrer og dommerkomiteen

Vedtak

1. Forbundsstyret tar innspiii fra DK vedrørende budsjett 2022 til orientering. Budsjett
2022 viii sin helhet bli behandlet i FS i november.

2. FS støtter GS sitt forslag om å dekke kostnader i regionale styrer og utvalg for 2021
bokført på et prosjektnummer og ikke i 7 avdelinger for 2021. Budsjett regionale
styrer og utvalg viii sin helhet behandles i FS i november.

Enstemmig vedtatt

Sak 50 Kick off november 2021 — plan/status regionale utvalg

Vedtak

1. Forbundsstyret inviterer regionale styrer og utvalg til KICK off helg 6.-7. november i
Oslo.

2. Programmet blir en møtepiass for å feire at NVBF er 75 år og en workshop med
hovedfokus på mini/teen, sandvolleybail og rekruttering.

Enstemmig vedtatt

Sak 51 Status Sport v/Sportssjef

Vedtak

1. Forbundsstyret tar sakens status til orientering.

Enstemmig vedtatt
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Sak 52 EM sittevolleyball klasse C og General Assembly i 2025 Stavanger

Vedtak

1. Forbundsstyret ber GS om å gjennomføre møter for endelig avklaring med PVE om
alle krav og rammevilkår for et mesterskap og en kongress i Stavanger i 2025.

2. FS ber GS om å avklare med PVE og om de vil motta, og behandle, en søknad fra
NVBF som inneholder forbehold om fullfinansiering.

Enstemmig vedtatt

Sak 53 Oppfølging/rapporter Internasjonal representasjon

Vedtak

1. Forbundsstyret tar rapportene fra våre Internasjonale representanter Geir Dahle og
Håvard Visnes til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 54 Status fra utvalg: Anlegg

Vedtak

1. Forbundsstyret tar status fra utvalget Anlegg til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 55 Status fra utvalg: Volleyball i skolen

Vedtak

1. Forbundsstyret tar status fra utvalget til orientering og ser det som viktig at dette
arbeidet også knyttes til en plan der klubber kan påta seg oppstart av
aktivitet/rekruttering.

Enstemmig vedtatt
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Sak 56 Status fra utvalg: Nasjonale serier

Vedtak

2. Forbundsstyret tar status fra utvalget til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 57 Strategi arrangement 2022

Vedtak

1. Forbundsstyret er positive til administrasjonens forslag om å kategorisere
arrangement på 3 ulike nivå/kategorier, og ber GS om å komme tilbake med en
foretrukket struktur for 2022.

Enstemmig vedtatt

Sak 58 NIF - Ekstraordinært ldrettsting oktober — Høring spillemiddelsoknad

Vedtak

1. Forbundsstyret oppnevner følgende personer til Ekstraordinært ldrettsting:

Bente Siljander
Geir Eithun

2. FS oppnevner presidentskapet/XX til å svare på høring - spillemiddelsøknaden innen
fristen.

Enstemmig vedtatt
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NVkU

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS

E- POST BEHANDLING OKTOBER 2021

DATO: E-post behandling 4. oktober 2021

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga.

Geir Eithun, Mette Kristin Alstad østvik, Oddbjorn Kvammen,
Camilla H. Skjelstad, Jørre Kjemperud, Bente Siljander, Liv Ingrid
Ruset, Kate Sønstebø

Forfall:
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE

God kjen ning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Beslutningssak
Sak Reglement og endret konkurransestruktur MVGS

Ref. e-post fra GS 4. oktober 2021:

Vedlagt er reglement MVGS og et vedlegg som beskriver foreslåtte endring/struktur.
Administrasjonen ved avdeling Arrangement & konkurranse har produsert dokumentasjon og G5
har lest gjennom og stiller seg bak forslag til endring basert på vedlagt vurdering og
argumentasjon.

Dette reglementet var ikke klart da FS behandlet reglementsrevisjon i FS møte 8 2021.

Da covidsituasjonen nå er betraktelig endret (heldigvis) kan kvalifisering til t4VGS gjennomføres
som planlagt — i uke 45 og 46. Dette er relativt kort tid til og for å ikke «miste» tid berjeg om at
dette behandles på E-post, og at formell saksdokumentasjon produseres i ettertid og at det
protokollføres som FS møte 17.

Protokol FS e-post behandling 4.10.21
Postboks 5000, 0840 Oslo sentralbord: 210 29 000 post@volleyball.no wwwvolleyball.no



Godkjenning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent

Vedtak:

1. FS vedtar revidert reglement og konkurransestruktur for MVGS.

Enstemmig vedtatt



NVkW

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.11/2021

DATO: 5 november 2021, Oslo

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga,

Mette Kristin Alstad østvik, Camilla H. Skjelstad,
Oddbjørn Kvammen, Geir Eithun, Jørre Kjemperud, Kate Sønstebø

Forfall: Bente Siljander, Liv Ingrid Ruset,
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget (ikke sak 67)

SAKSLISTE

Godkjenn ing
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutn ingssaker
Sak 59 Regnskap 2021 — prognose - saldo
Sak 60 Dato Forbundsting 2022
Sak 61 NVBF skal - Rammeverk for kvalitetsklubb
Sak 62 Hederstegn
Sak 63 Struktur for arrangement 2022
Sak 64 Rent Særforbund og NVBFs handlingspian
Sak 65 Norgescup U20
Sak 66 EM sittevolleyball 2025
Sak 67 AvtaleGS

Drøftingssaker
Sak 6 Grunnlag - Foreløpig budsjett 2022
Sak7 TingsakloA8
Sak 8 Utvalg Volleyball i skolen
Sak 9 Utvalg Anlegg
Sak 10 Utvalg Nasjonale serier

Protokoll FS møte 10/2021
Postboks 5000, 0840 Oslo sentralbord: 210 29 000 post@volleyball.no www.volleyballno



Orienteringssaker
Sak 13 Ekstraordinært ldrettsting
Sak 14 Program/deltakelse Kick-off -jubileumsfest

Godkjen ning
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 landsiag ungdom
• NVBF prosess resertifisering som rent særforbund ADNO
• Nomineringer ldrettsgalla
• Besøk EM sittevolleyball og møter med PVE
• Kick off og NVBF 75 årjubilumsmiddag

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 1 1.-12. eller 18.-19. juni 2022.

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

Enstemmig vedtatt



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 idrettsiag. 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 handlingspian

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 handlingspianen 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 2 1/22.

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 ldrettsting.
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.
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NVBE

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.1 2/2021

DATO: 20. januar 2022, TEAMS møte

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild L.arsen Schei, Ole Lundeby, Marte L.und Saga,

Mette Kristin Alstad østvik, Camilla H. Skjelstad,
Oddbjørn Kvammen, Bente Siljander, Liv Ingrid Ruset, Kate
Sønstebø

Forfall: Jorre Kjemperud, Geir Eithun
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLI STE

Beslutningssaker
Sak 67 Regnskap 2021 pr.31.12.21 (foreløpig)
Sak 68 Foreløpig budsjett 2022
Sak 69 Koronatistuasjonens påvirkning på NVBFs aktiviteter
Sak 70 Aktivitetsplan Arrangement og konkurranse 2022
Sak 71 Aktivitetsplan Utvikling og kompetanse 2022
Sak 72 Aktivitetsplan landsiag 2022
Sak 73 Lisens sandvolleyball
Sak 74 lldsjelprisen
Sak 75 Møteplan vår 2022
Sak 76 Ankesak om sanksjon
Sak 77 Reglement sandvolleyball

Drøftingssak
Sak 11 Dialogmøte regionale ledere

Orienteringssak
Sak 15 Møte Kontrollutvalget
Sak 16 Innkalling Forbundsting 2022
Sak 17 Status utvalg Volleyball i skolen
Sak 18 Status utvalg Anlegg

God kjen ning
Godkjenning av innkalling

God kjenning av agenda

Protokoll FS møte 12/2022
Postboks 5000, 0840 Oslo sentralbord: 210 29 000 post@volleyball.no www.volleyball.no



Innkalling og agenda godkjent med følgende endringer:
FS sak 68 utsettes til neste møte
Det settes inn: 0 -sak 19— Status og rapport fra TVN

Inhabilitet: Mette Kristin Alstad østvik og Ole Lundeby deltok ikke saksbehandling av FS sak
76.

GS orienterer

GS informerte kort om
• Status administrasjon
• Informasjon generelt (NIF, korona)
• NVBF resertifisert som RENT Særforbund til 31.12.23.

Beslutningssaker

Sak 67 Regnskap 2021 pr.31.12.21 (foreløpig)

Vedtak:

1. Forbundsstyrettar det fremlagte foreløpige regnskapet pr. 31.12.21. til
orientering.

2. FS er svært positive til administrasjonens oppfølg ing av økonomien gjennom
pandemien, og til den støtten NVBF har mottatt via de støtteordninger NIF
har vært en pådriver for å få på plass, og staten har fulgt opp med gode
ordninger.

Enstemmig vedtatt

Sak 68 Foreløpig budsjett 2022

Vedtak: Saken utsatt til neste møte

Sak 69 Koronatistuasjonens påvirkning på NVBFs aktiviteter

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar status og informasjon i fremlagt presentasjon til
orientering.



2. FS ønsker at det foretas en evaluering av hver sesong som avvikles i alle grener,
og evalueringen omfatter også all landslagsaktivitet. FS ber administrasjonen
utarbeide en modell for evaluering der også FS er representert i tillegg til
sportssjefen, avdeling og medlemmer fra regionalt nivå.

3. FS utpeker Yngvild Schei og Oddbjørn Kvammen som representanter fra FS, og
utvalget kan selv supplere med ønsket kompetanse

Enstemmig vedtatt

Sak 70 Aktivitetsplan Arrangement og konkurranse 2022

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar status og informasjon i fremlagt aktivitetsplan til orientering,
og er meget fornøyd med kvaliteten på de dokumentene som presenteres for
styret.

Enstemmig vedtatt

Sak 71 Aktivitetsplan Utvikling og kompetanse 2022

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar status og informasjon i fremlagt aktivitetsplan til
orientering, og er meget fornøyd med kvaliteten på de dokumentene som
presenteres for styret.

Enstemmig vedtatt

Sak 72 Aktivitetsplan landslag 2022

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar den fremlagte aktivitetsplanen for landslag 2022 til
orientering, og er meget fornøyd med kvaliteten på de dokumentene som
presenteres for styret.

Enstemmig vedtatt



Sak 73 Lisens sandvolleyball

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til lisens sandvolleyball
2022, og ber GS innarbeide dette i budsjettarbeidet for 2022.

Enstemmig vedtatt

Sak 74 lldsjelprisen

1. Forbundsstyret gir ildsjelprisen til kandidater i henhold til drøfting, og prisen
deles ut i forbindelse med cupfinalen 2022.

Enstemmig vedtatt

Sak 75 Møteplan vår 2022

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar fremlagt møte- og representasjonsplan.

Enstemmig vedtatt

Sak 76 Ankesak om sanksjon

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar status og informasjon til orientering og støtter
administrasjons innstilling.

2. Oslo VoIIey taper kampen i henhold til regelverk, må betale eventuelle
dokumenterte utgifter som hjemmelaget hadde knyttet til den oppsatte kampen.
øvrig sanksjon gis ikke.

Enstemmig vedtatt
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Sak 77 Reglement sandvolleyball

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar de fremlagte revisjonspu nktene i
reglement sandvolleyball for sesongen 2022.

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Sak 11 Dialogmøte regionale ledere

FS drøftet status regionale styrer og gikk gjennom/fikk presentert den
informasjon/kommunikasjon som har funnet sted samt diverse vedlegg for å
gi en helhetlig status. Det er ønskelig å gjennomføre et nytt dialogmøte i
februar, og GS bes om å finne egnet dato og tid for møtet. Fra FS vil
Presidentskapet møte.

Orienteringssaker

Sak 15 Møte Kontrollutvalget
Presidentskapet v/Eirik Sørdahl og Ole Lundeby, samt GS, hadde møte med
Kontrollkomiteens leder Kåre Helvik Morken og medlem Geir Åge Michelsen
5.1.2022. Agendaen for møtet var todelt. Først en gjennomgang av økonomi
2020 og 2021 og så en gjennomgang av tingvedtak fra Nov 2020 der tinget
vedtok forbundsstyrets alternative forslag i sak i 0A4.

Sak 16 Innkalling Forbundsting 2022
Dato NVBFs Forbundsting: Lørdag 1i.juni og søndag 12. juni 2022
GS sjekker nå aktuelle hoteller i Oslo/Gardermoen område for et tilbud med vår
avtaleleverandør.
I sin oppsummering etter orienteringen ønsket FS å be administrasjonen om å
forøke å tilrettelegge for at selve tingforhandlingene blir gjennomført på et
døgn, men at det settes av tid til en workshop med relevante innlegg og rom for
god organisasjonsdrøfting dag 2.

Sak 17 Status utvalg Volleyball i skolen
Utvalgets statusrapport ble presentert av utvalgets leder, Mette Kristin Alstad
østvik. Som et eksempel fra gitt statusrapport presenteres følgende status på
gjennomførte og planlagte kurs for universitet og høgskoler: Målsetning 10
besøk i løpet av et år)
• Alta (september 2021) — Studenter og lærere 28 deltagere
• Bø (september 2021) Studenter og lærere 100 deltagere
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Tromsø (18, 19 og 20januar) Studenter 45 deltagere
Notodden 7. februar — 50 studenter.
Levanger Uke 10 — 70 studenter
NIH — september 2022
Universitetet NORD — Bodø September 2022
Planlegging sammen med Sogndal, Kristiansand og Bergen.

Sak 18 Status utvalg Anlegg
Utvalgets statusrapport ble presentert av utvalgets leder, Oddbjørn Kvammen og
GS, som blant annet orienterte om:
• dialog med NIF og KUD ift. blant annet om ny anleggsveileder
• mulig felles maI (dialog med NIF)
• dialog om ny standard for enkelt sandanlegg (men ønske om

spillemiddelberettiget)
• for å komme videre med innspill og utveksling av diverse tegninger,

tekster og spesifikasjoner ønsker KUD fysisk møte.
• Informasjon om innsendelse av NVBF’s liste over prioriterte anlegg på

landsbasis.
• Planen er å ha neste møte i begynnelsen av februar

Sak 19 Status TVN (Årlig rapport)
• FS fikk TVN’s årlige statusrapport presentert og tar denne til orientering.
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PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS

E-POST BEHANDLING FEBRUAR 2022

DATO: E-post behandling 4. februar 2022

Deltakende:
Forbundsstyret:

Forfall:
Administrasjonen:

SAKSLISTE

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

Kristian Gjerstadberget

God kjen ning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Beslutningssak 78/2022 Status og avklaring NVE

Ref. e-post fra GS 4. februar 2022.

Godkjen in g
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent

Vedtak:

1. Forbundsstyrettar status NVE AS til orientering og støtter innstilling om å
legge ned selskapet 31.12.2023.

2. FS ber GS om å sikre overføring av avtaler og forpliktelser for selskapet og
ansatt tilbake til NVBF så raskt som mulig, samt forberede Generalforsamling i
selskapet.

Enstemmig vedtatt

Protokolt FS e-post behandling 4.02.22
sentralboFd. 210 29 000 post@volieyball.noPostboks 5000, 0840 Oslo www.vol eyba I I. no



NVBF

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS

E-POST BEHANDLING FEBRUAR 2022

DATO: E-post behandling 7. februar 2022

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga,

Geir Eithun, Mette Kristin Alstad østvik, Oddbjørn Kvammen,
Camilla H. Skjelstad, Jørre Kjemperud, Bente Siljander, Liv Ingrid
Ruset, Kate Sønstebø

Forfa Il:
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE

Godkjenning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Beslutningssak 79/2022 Midlertidig justering av regelverk

Ref. e-post fra GS 7. februar 2022.

Godkjenning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent

Vedtak:

i Forbundsstyret innvilger presiserte justeringer i regelverk for spilleberettigelse
ut sesongen 2 1/22.

Vedtatt mot to avholdende stemmer

ProtokoI FS e-post behandling 7.0222
Postboks 5000, 0840 Oslo sentralbord: 210 29 000 post@volleyball no www.volleyball.no



NVB

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.13/2021

DATO: 28. februar 2022, TEAMS møte

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahl, Yngvild I.arsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga,

Mette Kristin Alstad østvik, Camilla H. Skjelstad,
Oddbjørn Kvammen, Bente Siljander, Jørre Kjemperud, Kate
Sønstebø

Forfall: Geir Eithun, Liv Ingrid Ruset
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE

Beslutningssaker
Sak 80 Regnskap 2021
Sak8l Budsjett2022
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

Godkjen ning
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 wwwvolleyballno



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. 2812 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 998300 Mnok.

Enstemmig vedtatt

Sak 82 Status markedsarbeid NVBF

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar den fremlagte statusen til orientering.

Enstemmig vedtatt



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 fuliverdig 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 stotter opp om ldrettsstyrets 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 Handlingspianen 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
KU D

• 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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PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.14/2021

DATO: 25. mars 2022, Ullevål stadion

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga,

Mette Kristin Alstad østvik, Camilla H. Skjelstad,
Oddbjørn Kvammen, Bente Siljander, Kate Sønstebø

Forfall: Geir Eithun, IJv Ingrid Ruset, Jørre Kjemperud
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE

Beslutningssaker
Sak 86 Regnskap 2021
Sak 87 Styrets beretning
Sak 88 Lovrevisjon
Sak 89 Søknad Aker— En idrett— like muligheter
Sak 90 Revidering reglement sesongen 2022/23
Sak 91 NIF høring -oppfølging av tingvedtak om OL/PL sondering i norsk idrett
Sak 92 VolIeybaIl støtte til Ukraina

Drøftingssak
Sak 13 Workshop ((Organisasjonens dag» 12.juni 2022

Orienteringssak
Sak 22 Status utvalg Volleyball i skolen
Sak 23 Status utvalg Anlegg
Sak 24 Status Evalueringskomite
Sak 25 Erasmus prosjektet
Sak 26 Vårens program landslag ungdom/junior

God kjen ning
Godkjenning av innkalling
God kjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent

Protokoll FS møte 14/2022
Postboks 5000, 0840 Oslo sentralbord: 210 29 000 post@volleyball.no www.volleyballno



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 påmeidte 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



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 2022/2 3

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

Droftingssaker

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, Oddbjorn 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
«forbildea n legg))
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 bla. organiserer diamant-vofleyball.

Sak 26 Vårens program landsiag ungdom/junior
Det er stor aktivitet for våre junior og ungdomsiandsiag i volleyball i vår:
• Vintersamling Topp Volley Norge Junior Jenter i 3.-i 7. februar
• Vintersamling Bergen Junior Gutter 28. februar - 5. mars
• Påskesamling Rønningen Ungdom Gutter 9-13. april
• Påskesamling Rønningen Ungdom Jenter 9-13. april
• PreCamp Bergen og EM- kvalifisering Montenegro Junior Gutter 1.-il. april

PreCamp Oslo og EM-kvalifisering Kroatia Junior Jenter 2.-lo. april
EM Kvalifisering Bulgaria Ungdom Jenter 20-24. april
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NVE3F

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.15/2021

DATO: 27. april 2022, TEAMS møte kl. 18.00-21.00

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga,

Mette Kristin Alstad østvik, Camilla H. Skjelstad,
Oddbjørn Kvammen, Bente Siljander, Kate Sønstebø

Forfall: Liv Ingrid Ruset, Jørre Kjemperud
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE

Beslutningstaker
Sak 93 Tingdokumenter
Sak 94 Styrets beretning for tingperioden 2020-2022
Sak 95 Satser avgifter, gebyrer honorar
Sak 96 Kontroflutvalgets beretning
Sak 97 Revisors beretning
Sak 98 Høring Forvaltningsordningene NIF

Drøftingssak
Sak 15 Program Tinghelgen

Orienteringssak
Sak 27 Regnskap 1. kvartal 2022

Godkjen ning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Sak 99 Investering i rentebærende papirer som tingsak ble satt opp på agendaen som egen
sak. Sak 96 ble omgjort til en 0-sak, nr. 28. D sak 15 behandles neste møte.

Innkalling og agenda godkjent med ovenstående endringer.

Protokoll FS møte 15/2022
Postboks 5000, 0840 Os’o sentralbord: 210 29 000 post@volleyball.no www.volleyball.no



GS orienterer

GS informerte kort om
• Status administrasjon
• Informasjon om aktiviteter som er på programmet våren/sommer 2022
• Regionale valgmøter
• Møter (Nevza, SFF, NIFs ledermøte, TVN/Partnerskapet)
• Status reglement om «tillatt med ball i taket’>
• Saker til innspill til administrasjonen fra FS

Beslutningssaker

Sak 93 Tingdokumenter

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte saklisten og forretningsorden til
Tinget.

2. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte saken om lovrevisjon og sak om
endring i loven § 11(3).

3. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte langtidsbudsjettet. Langtidspianen
«NVBF vil» blir behandlet 6 mai.

4. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte saken om fastsettelse av
kontingent.

5. Forbundsstyrets innstilling til vedtak i sak innkommet fra Alta IL volleyball
utformes slik det er foreslått i saksdokumentet.

6. Forbundsstyret fremmer sak til Tinget om utredningsmandat for fremtidige
konkurransesoner.

7. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget på revisor.

8. Forbundsstyrets forslag til ny valgkomité vil bli behandlet 6 mai.

Enstemmig vedtatt



Sak 94 Styrets beretning for tingperioden 2020-2022

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar utgangspunkt i innspill fra GS i utformingen av styrets rapport
for perioden. FS gir i oppgave til GS å ferdigstille beretningen etter innspill fra FS.

Enstemmig vedtatt

Sak 95 Satser avgifter, gebyrer honorar

Vedtak:

1. Forbundsstyret ber GS publisere en egen side på volleyball.no som kan være et
hjelpeverktoy for klubber og lag med oversikt over relevante retningslinjer,
satser, gebyrer og honorar.

2. Forbundsstyret har gjennomgått de ulike satsene for sesongen 2022/2023 og de
justerte satsene publiseres på nettet innen 15. mai.

Enstemmig vedtatt

Sak 96 Kontrollutvalgets beretning
Saken omgjort til en 0-sak.

Sak 97 Revisors beretning

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar revisors beretning til orientering. Den legges inn som en del
av Tingdokumentene.

Enstemmig vedtatt

Sak 98 Høring Forvaltningsordningene NIF

Vedtak:

1. Forbundsstyret ber GS og presidentskapet om å utforme et svar på høringen.

Enstemmig vedtatt
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Sak 99 Investering i rentebærende papirer som Tingsak

Vedtak:

1. Forbundsstyret ber GS om å forberede dokumentasjon og legge saken frem for
FS i neste møte.

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Sak 15 Tinghelgen

Saken utsatt - vil bli drøftet i neste møte.

Orienteringssaker

Sak 27 Regnskap 1. kvartal 2022
GS har hatt møte med IRK som fører regnskapet og det som gjenstår for å få ferdig
regnskapsrapporten for første kvartal er detaljert budsjettering (pr. prosjektnummer),
prognose og endelig periodisering. økonomiutvalget vi Ole Lundeby og GS har også
gjennomført møte og produsert rapporten i den form FS får det presentert pr. 1
kvartal. Vedlagt 0 saken er saldoliste, sist oppdatert rett før Påske.
Likviditeten er god.

Sak 28 Kontrollutvalgets rapport
GS og presidentskapet har hadde møte med Kontrollutvalget 21. april og utvalget
avventer styrets beretning for perioden før de leverer sin rapport.
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PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.16/2021

DATO: 6. mai 2022, Hotell Q33 Oslo kl. 16.00-19.00

Delta kende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahi, Ole Lundeby, Marte Lund Saga, Mette Kristin Alstad

østvik, Camilla H. Skjelstad, Geir Eithun, Liv Ingrid Ruset,
Bente Siljander, David Cox

Forfall: Yngvild Larsen Schei, Oddbjørn Kvammen, Jørre Kjemperud, Kate
Sonstebø

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Ikke til stede under behandling av sak 102, 104, 105, og
droftingssak 16: Liv Ingrid Ruset

SAKSLISTE

Beslutningssaker
Sak 100 Tingdokumenter (vedlegg HP, valgkomite, kapitalforvaltningsstrategi)
Sak 101 Styrets beretning for tingperioden 2020-2022.
Sak 102 Satser, gebyrer og honorar
Sak 103 Kontrollutvalgets beretning
Sak 104 Regnskap 1. kvarta’ 2022 med prognose
Sak 105 Lønnsvilkår generalsekretær Kristian Gjerstadberget

Drøftingssa k
Sak 16 Program og kjøreplan Tinghelgen

God kjen n ing
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda med en endring. Påføring av sak 105 til behandling: Vilkår GS.

Innkalling og agenda godkjent

GS orienterer

GS informerte kort om

Protokoll FS møte 16/2022
Postboks 5000, 0840 Os’o sentralbord: 210 29 000 post©volleybaltno wwwvolleybaH.no



• Status administrasjon
• Samordnet søknad og rapportering
• Cupfinale og Forbundsting
• Sandasol og sandvolleyballsesongen
• Trenereattest
• Landsiagenes samlinger og EM kvalifisering i Volda og Tromsø

Beslutninçissaker

Sak 100 Tingdokumenter

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte langtidsplanen «NVBF vil» og vedlegget FS
ønsker å fremme til behandling med de endringer som fremkom i møtet.

2. Forbundsstyret fremmer sak til Tinget om plassering i rentebærende papirer.

3. Forbundsstyrets kom med forslag til valgkomite og innstilling legges ut med
sakspapirene til Forbundstinget.

Enstemmig vedtatt

Sak 101 Styrets beretning for tingperioden 2020-2022

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner fremlagt beretning for Tingperioden, med de endringer og
korrigeringer som fremkom i møtet og som blir redigert ferdig av Marte Lund Saga før de
legges til tingdokumentene.

Enstemmig vedtatt

Sak 102 Satser avgifter, gebyrer honorar

Vedtak:

1. Forbundsstyret har gjennomgått de ulike satsene for sesongen 2022/2023 og de
justerte satsene i det redigerte dokumentet etter FS behandling publiseres på
nettet innen 15. mai.



Enstemmig vedtatt

Sak 103 Kontrollutvalgets beretning

1. Beretningen forelå ikke til møtet. Forbundsstyret drøftet prosessen og samarbeidet med
kontrollutvalget og da beretning foreligger vil denne distribueres FS for så å bli lagt til i
ti ngdoku mentene.

Enstemmig vedtatt

Sak 104 Regnskap og prognose

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar den fremlagte rapporten med prognose til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 105 Vilkår GS

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtok følgende justering i vilkår for GS.
GS tilbys ny årslønn på 1120 000 fra 1.1.2022
Kompensasjon for manglende lønnsglidning i perioden 201 6-2021 på 100 000, etterbetales.
Fri parkering, telefon, pensjon og øvrige vilkår som i dag.
FS utpeker et forhandlingsutvalg som diskuterer årlig lønnsjustering, og regulering skjer fra 1.5.
hvert år fra 2023. Resultatet av de årlige forhandlingene protokolleres i FS-protokoll.

Droftingssaker

Sak 15 Tinghelgen

Forbundsstyret drøftet tinghelgens program og kjøreplan. De forskjellige oppgaver
forbundsstyrets medlemmer vil ha gjennom tinghelgen vil bli tildelt (forslag) da
kjøreplanen er ferdigstilt og distribueres FS. FS støtter foreslått program for dag 2:
Organisasjonens dag — frivillighet, og ber administrasjonen om å ferdigstille
innholdet i henhold til programmet.
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NVBF

PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.17/2022

DATO: 10. juni 2022, Hotel Expo, Fornebu

Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga,

Mette Kristin Alstad østvik, Camilla H. Skjelstad, Oddbjørn
Kvam men, Bente Siljander, Kate Sonstebø

Forfall: Jørre Kjemperud, Geir Eithun, Liv Ingrid Ruset,
Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE

GS orienterer

Beslutningssaker
Sak 106 Tingdokumenter
Sak 107 LisenssatserVolleyball - sesongen 22/23
Sak 108 Forslag fra klubb og NTV om regelrevisjon (mix av kjønn — NM

semifinaler)
Sak 109 Elitelisens

Drofti n gssa k
Sak 16 Program og kjøreplan Tinghelgen

Godkienning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent

GS orienterer

GS informerte kort om
• Status administrasjon
• Trener- og lederkonferansen
• Sandvolleyballsesongen

Protokoll FS møte 17/2022
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• Landsiagenes samlinger og EM kvalifisering i Volda og Tromsø
• NIF’S ledermøte

Beslutningssaker

Sak 106 Tingdokumenter

Vedtak:

1. Forbundsstyret foretok på møtet en gjennomgang av de siste forberedelsene til
Tinghelgen.

Enstemmig vedtatt

Sak 107 Lisenssatser Volleyball - sesongen 22/23

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar administrasjonens og økonomiutvalgets innstilling for
lisenssatser volleyball - sesongen 22/23

Enstemmig vedtatt

Sak 108 Forslag fra klubb og NTV om regelrevisjon (mix av kjønn — NM
sem ifi na ler)

Vedtak:

1. Forbundsstyret åpner ikke for at kvinner kan spille obligatoriske kamper i
herreklassen i de nasjonale seriene i NVBF (Mizunoligaen/1. div.)

2. Forbundsstyret ser muligheter for at en større åpning for mix av kjønn i
obligatoriske kamper i lavere divisjoner og aldersbestemte klasser kan gi en
ønsket effekt for klubber som sliter med rekruttering. FS ber administrasjonen
om å utrede muligheter og konsekvenser en eventuell åpning for større grad av
mix av kjønn, eventuelt også innføring av egne mix serier.

3. Forbundsstyret ønsker en høring vedrørende innspillet fra NTV om å reversere
innføringen av enkeltkamp i semifinalene i NM. FS ber GS om å gjennomføre en
slik høring og legge saken frem for FS på nytt (e-postbehandling) innen 1juli
2022.

Enstemmig vedtatt



Sak 109 Elitelisens

1. Forbundsstyret tildeler Eliteklubblisens for de klubbene som har søkt for sesongen
2022 -2023.

2. FS ber GS om å følge opp de klubbene som ikke har sendt inn all nødvendig
do ku mentasjon.

3. Klubber som har gjeld til NVBF må innfri denne før sesongstart for å unngå
startnekt.

Enstemmig vedtatt

Droftingssaker

Sak 16 Program og kjøreplan Tinghelgen

Forbundsstyret drøftet tinghelgens program og kjøreplan, og hadde en
gjennomgang med saksinnledere fra FS. samt et forberedende møte med
dirigentene. Eirik Sørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby og Marte Lund Saga
var satt opp som saksinnledere.
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