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PROTOKOLL
NVBF Region Sydvest
Regionstyremøte nr. 5/2018-19
12. desember 2018
Telefonmøte
Deltakere:
Regionstyret:

Oddbjørn Kvammen, Astrid Sletten, Una Trkulja og Frode Dyrdal,
Siv Janne Aarrestad og Knut Olav Hettervik.
Forfall:
Jens Olav Rydningen, Ole-Johnny Andreassen og Hilde
Skipevåg.
Administrasjonen: Eva Øfstaas (Referent)

Saksliste:
Informasjonssaker:
Sak 3: Omorganisering i NVBF
Oddbjørn orienterte om dialog med de andre regionene/FS.
Regionene er opptatt av å sikre egenkapitalen sin.
Enkelte regioner (Øst og Sogn&Fjordane) er skeptiske til omorganiseringen, og de foreslår
blant annet å forsinke hele prosessen med ett år. De ønsker ikke å bli fratatt politisk arbeid, og
de er skeprtiske til om konsernregnskap vil være en fordel.
Knut Olav orienterer fra regionledermøtet 3. desember.
Budsjett for regionene for 2019 skal lages på vanlig måte.
Trøndelag har vedtatt å opprette et Motivasjonsfond med regionens egenkapital. Da kan
regionens klubber søke om opptil 5000 kr pr. tiltak/klubb. Det kan søkes om pengestøtte til
toppidrettsutøvere, til NM-deltakelse med mer. Slik vil regionstyret ha kontroll på pengene og
kan bevilge til gode tiltak i regionen.
Enkelte regioner er bekymret fordi org.nummeret forsvinner, og at man da vil miste inntekter
fra eksempelvis Bingo.
Eva orienterer fra administrasjonen.
Overtakelse av oppgaver i de ulike nye avdelingene i NVBF vil skje i løpet av første halvår i
2019. Økonomien til NVBF skal, etter planen være samlet fra 1. juli 2019.
Det er viktig at hver region setter tingdatoer for våren. I tillegg må valgkomiteene informeres
om endringene som pågår i organisasjonen, og hvordan endringene påvirker valgkomiteens
arbeid.
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Beslutningsaker:
Sak 5: Søknad fra Hinna og Torvastad
Torvastad og Hinna søker om å få refundert klagegebyret som ble innbetalt i forbindelse med
Force Majeure-saken i etterkant av hendelsene i Torvastad Arena 21. oktober.
Forslag til vedtak:
Hinna får tilbakebetalt klagegebyret fra regionen.
Enstemmig vedtatt.
Sak 6: Nye møtedatoer
Det foreslås et nytt styremøte 23. januar, da på Skype.
Eventuelt:
Oddbjørn orienterte om den internasjonale sittevolleyballturneringen som skal spilles i
Ynglingen 16.-17. mars 2019. KFUM Stavanger har inngått samarbeidsavtale med Rødne AS
som tilbyr deltakerne fjordcruise til redusert pris.

Oddbjørn Kvammen

Eva Øfstaas
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