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PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.1/2022 

TINGPERIODEN 2022-2024  

DATO:   18. august 2022 (TEAMS 18.00-21.00) 

 

Deltakende: 

Forbundsstyret: Eirik Sørdahl, Camilla H. Skjelstad, Leiv Helge Kaldheim, Mette 

Kristin Alstad Østvik, Oddbjørn Kvammen, Hildegunn Bjerke, Hans 

Fredrik Nordhaug, Andrea Nerbøvik Persøy, Kate Sønstebø, Ole 

Morten Vassdal, Julie Heiervang Johnsen, Janne Kongshavn Hordvik 

Forfall:  

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget  

 

 

SAKLISTE 

 
GS orienterer 

 

Beslutningssaker 

Sak 1  Konstituering og presentasjonsrunde   

Sak 2  Regnskap 2022 og prognose Q2  

Sak 3  FS møteplan og representasjon høst 2022  

Sak 4  NIF høring spillemiddelsøknad  (frist 9.9.)   

Sak 5   Oppnevning av Dommerkomite (DK)  

Sak 6   Oppnevning Sanksjonsutvalg  

Sak 7   Oppnevning av økonomiutvalg, anleggsutvalg, sportslig utvalg  

Sak 8  Reglementsrevidering   

Sak 9   Styrets møtegodtgjørelse  

  

Drøftingssaker  

Sak 1  Styrets årshjul og arbeid i tingperioden  

Sak 2   Gjennomgang av handlingsplanen, retningslinjer og forventning     

  

Orienteringssaker  
Sak 1  Sesongforberedelse 2022/2023  

Sak 2   CEV/FIVB kongress  

Sak 3   Trener- og lederkonferanse  

Sak 4  Informasjon fra Presidentskapsmøte 1, august 2022.   
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Godkjenning  

Godkjenning av innkalling  

Godkjenning av agenda 

 FS ønsket å tilføre en beslutningssak til agendaen. Den vil bli protokollert som  

FS sak 10: Utredning av stimuleringstiltak til studentklubber  

 

Innkalling og agenda godkjent med tillagt FS sak 10 til agendaen  

 

Habilitet: 

Camilla H. Skjelstad og Andrea Nerbøvik Persøy deltok ikke i behandling sak 5 

 

 

GS ORIENTERER 
 

GS informerte kort om: 

• Status administrasjon og oppgaver som har hatt fokus gjennom sommeren 

• Ulike NIF høringer  

• Oppstart av Trenerløft prosjekt  

• Oppstart Teen prosjekt  

 

 

BESLUTNINGSSAKER  

 

Sak 1   Konstituering og presentasjonsrunde   

 

Vedtak: 

  

1. Forbundsstyret konstituerte seg, og Presidenten er styrets møteleder.  

 

2.  Styrets medlemmer presenterte seg kort om sin bakgrunn, og 

forventning til styrets arbeid.   

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 2   Regnskap 2022 og prognose Q2 

 

Vedtak: 

  

1. Forbundsstyret tar status til orientering. 

 

Enstemmig vedtatt 
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Sak 3  FS møteplan og representasjon høst 2022   

 

Vedtak: 

  

1. Forbundsstyret vedtar møte- og representasjonsplan. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 4  NIF høring spillemiddelsøknad  

 

Vedtak: 

  

1. Forbundsstyret behandlet høringsnotatet fra NIF og ga sine 

tilbakemeldinger. FS ber GS og Presidentskap om å levere svar på høring, 

basert på de innspill og kommentarer som fremkom i møtet, innen 

svarfristen 9 september. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 5  Oppnevning av Dommerkomite (DK)  

 

Vedtak: 

  

1. Forbundsstyret oppnevner DK for tingperioden 2022-2024. DK består av 

følgende personer:   

Leder: Robert Spilmann  

Medlemmer: Camilla H. Skjelstad, Dag Morten Skartlien, Andrea Nerbøvik 

Persøy, Geir Dahle. 

   

2. Fra administrasjon oppnevner FS David Cox som administrativ 

koordinator og sekretær for fagområdet.  

3. DKs mandat og instruks revideres i tråd med utvidelsen av komiteen.   

 

Enstemmig vedtatt 
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Sak 6  Oppnevning Sanksjonsutvalg  

 

Vedtak: 

  

1. Forbundsstyret oppnevner følgende Sanksjonsutvalg for tingperioden 

2022-2024: 

Leder: Runar Hansen 

Medlemmer: Elisabeth Key Kristiansen og Dagfinn Helland  

2. FS ber GS om å evaluere/behandle sanksjonsutvalgets mandat og legge dette 

frem til behandling i forbundsstyret. FS ber om at GS vurderer tidslinje for 

behandling av saker (behandlingstid) størrelser på eventuelle bøter som 

ilegges og generelt oppdaterte prosedyrer for behandling. 

 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 7 Oppnevning av økonomiutvalg, anleggsutvalg, sportslig utvalg, 

reglementsutvalg, utvalg volleyball i skolen 

 

 

Vedtak: 

  

1. Forbundsstyret oppnevner følgende utvalg for tingperioden: 

Økonomiutvalg: Ole Lundeby, Hildegunn Bjerke  

Anleggsutvalg: Oddbjørn Kvammen,   

Utvalg volleyball i skolen: Mette Kristin Alstad Østvik,  Janne Kongshavn 

Hordvik.    

Sportslig utvalg: Leiv Helge Kaldheim, Hans Fredrik Nordhaug 

Reglementsutvalg: Julie Heiervang Johnsen 

 

2. FS ber GS se på behovet for en revidering av utvalgenes mandat og 

komme tilbake til FS med en revisjon.   

 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 8  Reglementsrevidering   
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Vedtak: 

  

1. Basert på resultat fra høringen opprettholder Forbundsstyret vedtatt 

reglement og semifinalene i NM sesongen 22/23 gjennomføres som en 

enkeltkamp.  

2. Dersom det oppstår behov for mindre justeringer i reglementene for 

sesongen 2022/23 gir FS fullmakt til presidentskapet og GS til å kunne 

godkjenne eventuelle justeringer. Dette skal da fremgå i PS-protokoll.  

 

3. GS bes om å utarbeide en modell for NVBFs samarbeid med NTV for 

kommende sesong som legges frem for FS til behandling.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Sak 9  Styrets møtegodtgjørelse   

 

Vedtak: 

  

1. Forbundsstyret opprettholder gjeldene møtegodtgjørelse for 2022, og ber 

GS komme med en oversikt på hva andre sammenlignbare SF har før FS 

ser på en eventuell revidering.  

2. Forbundsstyret innfører en døgngodtgjørelse på 1500,- for FS 

medlemmer da de er utpekt til representasjonsoppdrag.   

 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 10 Utredning av stimuleringstiltak til studentklubber 

 

Vedtak: 

  

1. FS ber administrasjonen utrede stimuleringstiltak til studentklubber, for 

å etablere studentklubber som volleyballklubber og delta i vårt seriesystem på 

linje med det klubbene gjør i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. 
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Enstemmig vedtatt 

 

 

DRØFTINGSSAKER  

 

Sak 1  Styrets årshjul og arbeid i tingperioden 

Årshjulet skal danne grunnlag for prioriterte styresaker og fremdrift for virksomheten, og 

er styrets planverk for perioden når det gjelder viktige beslutninger. Forbundsstyret 

rapporterer på NVBF vil og på virksomheten frem til Tinget i 2024. 

 

Forbundsstyret vil benytte dag to under FS møtet/samling i Tromsø til å drøfte og 

diskutere saker som:   

Styrets myndighet og instruks, Generell informasjonsflyt, Rolleavklaring, ansvarsdeling og 

forventning, Innhold styrets årshjul, Styrets arbeidsfordeling og kjøreregler, 

Presidentskapets rolle, Relasjon, samspill og dialog med GS og Administrasjonen, 

Saksbehandlingsprosedyre, Lojalitet, habilitet, taushetsplikt og personvern, 

Representasjon 

 

 

Sak 2  Gjennomgang av handlingsplanen, retningslinjer og forventning  

    

Forbundsstyret vil benytte dag to under FS møtet/samling i Tromsø til å gjennomgå vedtatt 

handlingsplan, retningslinjer og forventninger knyttet til denne samt forbundets verdier, visjon 

og virksomhetside. 

 

FS skal iverksette forbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser og en hovedoppgave er å 

følge opp NVBFs strategiplan og utvikle NVBFs organisasjon og aktivitetstilbud. 

De strategiske satsingsområdene er definert i handlingsplanen.  

NVBFS verdier er: 

respekt, stolthet, engasjement og mangfold.  

Forbundets virksomhetsidé er «NVBF skal tilrettelegge for at klubbene kan skape mest og best 

mulig aktivitet for alle grener i volleyball, med individet i sentrum» 

 

 

ORIENTERINGSSAKER  

 

Sak 1  Sesongforberedelse 2022/2023 

Forberedelse til sesongen 2022-2023 er godt i gang med blant annet hallfordeling, 

kommunikasjon med klubbene, webinformasjon, innlegging i TA/serieoppsett, 

dommeroppsett, oppsett av US- runder, miniliga og teen turneringer. Kampene i 

Mizunoligaen skal streames i TV 2 Play samt i Genius Sports. Ellers har det vært en travel 

sommer for administrasjonen med NM regionlag sandvolleyball, junior NM 
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sandvolleyball, Norges Tour og andre lokale turneringer, og ikke minst forberedelse til  

EM kval. arrangementene i Volda og Tromsø.  

 

Sak 2  CEV/FIVB kongress 

FIVB World Congress og CEV kongressen avholdes 22. – 25 september 2022 i Nederland 

ifm. VM i volleyball for kvinner. President og GS vil være tilstede.  

 

 

 

 

Sak 3  Trener- og lederkonferanse  

Trener- og lederkonferansen 2022 arrangeres på Norges idrettshøgskolen, Oslo den 24. til 25. 

september. Konferansen er en ny møteplass og er forankret gjennom styringsmålene i «NVBF 

skal»:   

 

Robuste klubber: Sikre demokratisk styresett – ved å: arrangere klubbseminar en gang i året med 

fokus på faglig kompetanse.  

 

Økt toppidrettskultur: Ha høy kompetanse på trenere, dommere, ledere og utøvere – ved å  

etablere en fast årlig trenerhelg i regi av NVBF med høy faglig internasjonal kompetanse  

 

Det er påmeldt 89 deltagere fra 42 klubber. Programmet består av en blanding av ulike 

foredrag og workshops.  

 

Sak 4 Informasjon fra Presidentskapsmøte 1, august 2022.   

Presidentskapet hadde møte 8. august om utvidelse av NM sr. sandvolleyball.  

NM ble utvidet til 24 lag og at det kunne tildeles inntil 4 wild card.     

 

 


