Styreperioden 2018-19

________________________________________________
PROTOKOLL
NVBF Region Sydvest
Regionstyremøte nr. 6/2018-19
23. januar 2019
Skypemøte
Deltakere:
Regionstyret:

Oddbjørn Kvammen, Astrid Sletten, Una Trkulja, Frode Dyrdal,
Knut Olav Hettervik og Jens Olav Rydningen.
Siv Janne Aarrestad deltok delvis, men hadde noen tekniske
utfordringer.

Forfall :
Ole-Johnny Andreassen og Hilde Skipevåg.
Administrasjonen: Eva Øfstaas (referent)

Saksliste:
Orienteringsssaker:
Sak 7: Orientering fra Dommerutvalget
-

Dommer 1-kurs i Farsund (arrangeres i forbindelse med Rank #4 for 2.divisjon Sydvest)
Dommer 3-kurs i Farsund (arrangeres i forbindelse med Rank #2 for 1. divisjon)
Ny ordning med oppnevning av dommere til NM U15, NM U17 og NM U19:
Dersom klubben har dommer med riktig grad kan denne bli med laget til NM. Men dersom
klubben trenger dommer fra annen klubb skal regionalt dommerutvalg kontaktes for hjelp til
å finne dommer. Klubben betaler reise og opphold for dommeren.

Sak 8: Orientering fra FS-møte og fra cupfinalehelgen.
Oddbjørn orienterte fra regionledermøte og FS-møte fredag 11. januar.

Drøftingssaker:
Sak 5: Innføring av dommerveiledere
Dommerutvalget i Sydvest ønsker å innføre dommerveiledere (DVL) på alle US-turneringer i regionen.
DVL skal støtte og veilede dommerne underveis i US-rundene. Utvalget har laget et forslag til instruks
for DVL, og styret kom med innspill på denne.
Styret ser på tiltaket som svært positivt, og de ser at dette kan ha en god effekt for å få opp flere
dommere i regionen. Det økonomiske rundt tiltaket ble drøftet, og det er rom for å prøve dette ut
allerede i de siste US-rundene den inneværende sesongen. I tillegg er det viktig at det jobbes med
klubbene for å få dem til å se verdien i å utdanne og utvikle gode dommere. Det kan være lurt å
avholde regelkurs for ungdom for eksempel i forbindelse med Åpen samling U16 i september. Da vil
man nå ut til mange av de ivrigste ungdommene.
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Sak 6: Regnskap 2018 og budsjett for 2019
Regnskap for 2018 ble mottatt av IRK i forkant av styremøtet, og styret fikk det tilsendt på e-post.
Forslag til budsjett for region Sydvest for 2019 skal sendes NVBF innen 1. februar. Styret ønsker at
regionkonsulenten skal sette opp et budsjettforslag basert på erfaringene fra 2018. Forslaget skal
sendes styret på e-post, slik at regionen får levert et budsjettforslag innen denne fristen. Budsjettet
skal endelig vedtas på regionstinget i mai.
Styret ber regionkonsulenten kontakte regnskapsansvarlig i region Sydvest for å fremskaffe:
•
•
•

Bekreftelse på region Sydvest sin egenkapital per 31.12.2018, og bakgrunnsmateriell for
hvordan den fremkommer.
Oversikt over utestående fordringer med alder på disse, da tilsendt PDF med dette innhold
ikke kunne åpnes.
Et endelig og avstemt regnskap for 2018.

Region Sydvest ser positivt på endringer som pågår knyttet til oppfølging av regnskap og kontroll, og
styret påpeker viktigheten av at NVBF og regionene kan få et godt system for planlegging og bruk av
økonomiske midler til beste for videreutvikling av volleyball i Norge. Region Sydvest ber om at det
fokuseres på å få tilstrekkelig ressurser på plass for arbeid knyttet til regnskap og budsjett, med
løpende oppdateringer av reelt forbruk, slik at vi alle kan kontinuerlig se hva som kan brukes på å øke
aktiviteten. Det er viktig å vite status, fange opp over- eller underforbruk, for så å ta de riktige
avgjørelsene i løpet av et år.

Beslutningssaker:
Sak 7: Fastsettelse av tid og sted for vårens regionsting.
Forslag til dato: Onsdag 8. mai i Farsund.
Enstemmig vedtatt.
Angående vårens regionsting:
• Regionkonsulenten kontakter Farsund IL for å booke klubbhuset og bevertning denne
kvelden.
• NVBF vil utarbeide en felles mal for tingdokumenter til vårens ting. Alle regioner skal avvikles
på samme måte med hensyn til organisasjonsnummer og lovverk.
• Regionens valgkomite må få info om omstruktureringen som pågår. Det har i høy grad
innvirkning på deres arbeid. Innen 1. mars vil en «instruks» for de ulike arbeidsutvalgene som
skal velges være klar. Den vil informere om hvilken arbeidsmengde, hvilke arbeidsmetoder og
arbeidsoppgaver de som sitter i ulike utvalg kan forvente seg.

Sak 8: Dommerkrav for region Sydvest for sesongen 2018/19
I styremøte nr. 2 var saken om dommerkrav i seriespill oppe, og vedtak gjeldende for 2018-19sesongen ble fattet. Men det var likevel litt uklart hvilke dommerkrav som skulle gjelde i regionen fra
og med 2019-20-sesongen. Det var derfor behov for en presisering av dommerkravene, samt en
presisering av hva som er konsekvensen av å oppfylle eller ikke oppfylle kravene.
Styret ble enige om at hvert lag i 2. og 3. divisjon i Sydvest skal melde inn en dommer sammen med
laget ved påmelding. De lagene som ikke melder inn dommer vil få 2000 kr høyere serieavgift.
Dommeren som meldes inn må ha mulighet til å dømme rundt 10 seriekamper pr. sesong. Han/hun
kan velge selv hvilke kamper som passer og ikke passer.
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Eventuelt:
Oddbjørn har vært i samtaler med Idrett uten Alkohol ved Åsmund Kleivenes. De ønsker å skape et
fredagstilbud (lavterskel) for ungdom, og de ønsker et samarbeid med interesserte volleyballklubber.
Hinna ved Knut Olav Hettervik tar kontakt med Åsmund Kleivenes og avtaler videre fremdrift.
Neste styremøte blir 13. mars - også på Skype. Oddbjørn har allerede sendt ut mail med link til
møtet.

Oddbjørn Kvammen

Eva Øfstaas
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