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GS ORIENTERER 
 

GS informerte kort om: 

• Status administrasjon og oppgaver som har hatt fokus siden forrige FS- møte 

• Ulike NIF høringer  

• Mediesaken om WADAs krav for å være «compliant», 

• NIFs utrulling av «Mitt varsel»  

• Status i saken: Pro Tour Sandvolleyball I Norge.  

 

 

BESLUTNINGSSAKER  

 
Sak 11  Regnskap pr. 31. juli 2022   

 

Vedtak: 

  

1. Forbundsstyret tar regnskapsrapport pr. juli 2022 til orientering.  

2. FS ber GS belyse hvilke tiltak som er særlig kostnadsdrivende og videre foreslå 

tiltak for å bedre balansen i økonomien i NVBF. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 12  Tingsak 10A1 Utredningsmandat  

 

Vedtak: 

  

1. Forbundsstyret oppnevner følgende to fra FS til å sitte i arbeidsgruppen: 

Hans Fredrik Nordhaug 

Julie Heiervang Johnsen 

 

2. Arbeidsgruppen ledes av GS. Forbundsstyret gir GS og PS i oppgave å 

finne øvrige representanter i gruppen iht. vedtaket på Tinget. GS 

rapporterer til FS kvartalsvis.  

 

Enstemmig vedtatt 
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Sak 13 Tingsak 10A3 Laglisens   

 

Vedtak: 

  

1. Forbundsstyret har vurdert saken, og basert på de gjeldende krav og 

vilkår forsikringsselskapet stiller for forsikring av utøvere, har NVBF 

personlig lisens og ikke laglisens for normal konkurranseaktivitet.     

 

2. Forbundsstyret ser det som viktig at inntektsbringende tiltak er en sentral 

del av en klubbs ansvar og utvikling av klubben. NVBF tilbyr gratis 

klubbutvikling på kompetanse@volleyball.no og her kan man sende inn 

sin bestilling.    

 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 14 Mandat Sanksjonsutvalget   

 

Vedtak: 

  

1. Forbundsstyret har vedtatt justeringer i Sanksjonsreglementet som 

berører utvalgets mandat. Det er også foretatt en justering for suspensjon 

og i bøtene som kan ilegges.  

 

2.  GS gis i oppgave å oppdatere gjeldende reglement.  

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 15 Reglement «Ball i taket»    

 

Vedtak: 

  

1. Forbundsstyret støtter forslaget som er fremlagt om regeljustering for 

ball i taket.   

2. Administrasjonen bes om å søke CEV om dispensasjon, samt justere 

reglene og informere klubber og dommere før sesongstart. Videre 

opphører dispensasjonsløsningen gjeldende særskilt oppvarmingsrutine. 

NVBF går tilbake til gjeldende internasjonale regelverk for nasjonale 

serier. 

Enstemmig vedtatt 

mailto:kompetanse@volleyball.no
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Sak 16 Forvaltning  

 

Vedtak: 

  

1. Tingsak 10A 2 ligger til grunn for saken og Forbundsstyret stiller seg bak 

de prinsippene som ligger i utkastet til retningslinjer. 

 

2. FS gir fullmakt til GS og presidentskapet til å avklare riktig timing for å 

gå inn i markedet.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 17 Høring Lovendring Idrettstinget 2023 

 

1. Forbundsstyret ber GS og Presidentskapet om å svare på høringen med de 

innspill som fremkom i møtet.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

DRØFTINGSSAKER  

 

Sak 3  Styrets arbeidsmetodikk  

Styret drøftet hvordan styrets arbeidsmetodikk skal være i tingperioden basert på:  

- styrets oppgaver, ansvar og årshjul  

- grenseoppgangen mellom GS og politisk ledelse  

- styrepolitisk engasjement og forankring vs. administrative saker  

- hvordan ivareta og sikre fremdrift handlingsplan  

- rutiner rundt henvendelser styret får   

- takhøyde, enighet, uenighet og kultur  

- rutiner rundt åpenhet, habilitet og taushetsplikt 

 

Oppdatert årshjul skal sendes FS da dette er oppdatert basert på innspill under 

drøftingen i møtet.  

 

Øvrig orientering  
 

 

Styret var samlet lørdag formiddag (ikke formelt styremøte) og gjennomgikk NVBF’ posisjon og 

forpliktelser ovenfor NIF samt forvaltningsordninger. Informasjonsflyt og «kanaler». Klubb og 

lederkonferansen. Og generell praksis som eks bruk av expense mm.  


