NVBFs modernisering av organisasjonen
Informasjon og orientering til Regionstyrene 31. januar 2019
(Ref. også utsendt informasjon 19.09.2018, 28.11.2018, 8.12.2018 og 16.01.2019)
Tidsplan - milepælsplan og oppdatert kravspesifikasjon
Når
Hva

Ansvarlig

Kommentar

2.-3. juni 2018
13. juni 2018
25. juni 2018
24. august 2018
25.-26. august 2018
19. september
september- oktober
15. oktober 2018
4. november 2018
9. november 2018
23. november 2018
24. november 2018
25. november 2018
28. november 2018
3. desember 2018
8. desember 2018
10. desember 2018
11. januar 2019
11. januar 2019

Forbundstinget
Stabssamling
FS-sak Oppstart Modernisering av Organisasjonen
FS-sak Modernisering
Stabssamling
Organisasjonsdokument sendt alle regioner
Kartlegging regioner (økonomi/ressursgrunnlag)
FS-sak Modernisering Organisasjonsprosessen
PS-sak Status og fremdrift på NVBFs modernisering og omorganisering
FS-sak Modernisering NVBF
Møte NVBFs president og Region Hordaland
Møte NVBFs president og Region Sogn og Fjordane
Møte NVBFs president og Region Øst
Informasjon og orientering sendt regionene på e-post
Regionledermøte
Utsending av agenda og dokumentasjon til regionene på e-post
PS-sak Endring av regional lov
Regionledermøte
FS-sak Lovendring region

NVBF
GS (Generalsekretær)
FS (Forbundsstyret)
FS/GS
GS
FS/GS
PS (Presidentskap)
FS
PS
FS
FS
FS
FS
FS/GS
FS/GS
FS/GS
PS
FS/GS
FS

Tinget gir FS gjennomføringsmandat

16. januar 2019

Utsending av referat fra regionledermøte

GS

31. januar 2019
31.januar 2019
Innen frist i egen lov
Uke 7/8 2019

Kravspesifikasjon/milepælsliste sendt regioner
Utsending Arbeidsflyt og rutiner - økonomi
Regionstyret vedtar tid og sted for regionting 2019
Egen landingside på volleyball.no om ny organisasjon

GS
GS
RS (Regionstyret)
GS

FS møte med staben
Tentativ fremdriftsplan og avdelingsstruktur (ADM)
E-post utsendt (Ole Lundeby)

FS ber om innspill på bruk av egenkapital pr. 31.12.18

Tidsplan og fremdrift, samt administrativ ny struktur
Møte på Gardermoen om modernisering
Milepælsplan, notat
Møte Q 33 Oslo
Godkjent av NIFs juridiske avdeling. Regionsting
erstattes med valgmøter.
I ny modell: Begrep regionalt styre. Egne vedtekter
definerer mandat og oppgaver. Valgmøter hvert 2. år
Utvalgsnavnene blir iht. ny avdelingsmodell
Beskrivelse av ansvarsforhold
GS gis informasjon om dato/sted innen 31.1.2019

Når

Hva

Ansvarlig

14. februar 2019
Innen 15. februar 2019
Uke 8-9/2019
Innen uke 8/2019
Innen 1. mars 2019
Fra 1. mars 2019

FS-møte Status organisering prosess
Utsending av kriterier for utviklingsmidler 2019
Beskrivelse og mandat til utvalgene
Avstemme gjeld/mellomværende region-NVBF
Avslutte regnskap 2018 (hver region)
Ny regnskapsførsel (bank, faktura inn, godkjenningsrutiner,
godtgjøring, faktura ut, rapportering, avtale)
Distribusjon felles mal dokumenter til regionstingene 2019
Regionstyret innkaller til regionsting 2019 og valgmøte
Høring tildelings/forvaltningsmodell (til de regionale utvalgene)
FS godkjenner benyttelse av opptjent egenkapital
Vedtekter i ny modell (dagens representasjonsrett beholdes)
Regionstyret utarbeider og publiserer saksdokumenter (beretning
2018 og regnskap 2018) regionting 2019
Plan for inntekstgrunnlag i ny struktur
Finne kandidater/ressurspersoner til 3 regionale utvalg
Regionene avholder regionting og valgmøter
Opphør av organisasjonsnummer (og ansvar for lov, regnskap, revisjon
og beretning)
Fremskaffe signert protokoll
Idrettstinget
Protokoll på regionstinget. Dokumentasjon som viser at regionen er
besluttet oppløst/nedlagt
Innsending samordnet registermelding elektronisk til
Brønnøysundregistrene
Revidering NVBFs budsjett
NVBFs budsjett 2019 revideres
Ny modell, oppgaver og mandat iht. vedtekter
Utvalgsmøter
Kvartalsvis rapport til regionalt utvalg
Kvartalsvis rapport til regionalt utvalg

FS
GS
GS
RS/NVBF/Regnskapsf.
Regnskapsfører
NVBF/IRK

Innen 20. mars 2019
Innen frist i egen lov
Innen mars 2019
30. mars 2019
Innen 10. april 2019
Innen frist i egen lov
Før regionting
mars-april 2019
april-juni 2019
Etter regiontingent
Etter regiontinget
24.-26 mai 2019
Etter regiontinget
Etter signert protokoll
regionting
Juni 2019
1. juli 2019
Fra 1. juli 2019
August 2019
Q3 2019
Q4 2019

Kommentar
NIFs kriterier, NVBF internt avdelingsmøte uke 6/2019
Etter innspill fra FS-møte februar

Se eget notat Arbeidsflyt og rutiner Økonomi Regioner

GS
RS
GS
FS
FS/GS
RS

Syd Vest 8. mai, Øst 11. mai

FS/RS/GS
Valgkomite/RS
RS
RS

Eksempelvis kontingenter/avgifter
Valgmøte skjer på regiontinget 2019

Innspill fra regionene pt. ikke kommet
Til utsending til regiontingene

RS
IS
RS
RS
GS/ADM avdelinger
FS
Regionalt styre
GS
GS/IRK
GS/IRK

Forberedelse til FS-møte

•skape aktivitet/
gode arr. i regionen
• bidra til økt
frivillighet
•verdiskaping
•MANDAT/OPPGAVE:

•tilrettelegge
arrangement
• stimulere
ressurspersoner
•tildeling av arr.
• kvartalsvise møter
•NVBFs Arr. &
Konkurranseavd.:
• terminplan
• hall tildeling
• arrangements
tildeling
• kampoppsett
• regelverk
• mesterskap
• turneringer
• dommeroppsett
•oppfølging
regionalt utvalg

•FORMÅL:

• FORMÅL :

• stimulere til kurs og

• stimulere til

kompetanse i
regionen
• fremme fair play
•fremme
klubbutvikling

samarbeid skole
(SFO/AKS)-klubb i
regionen
• rekrutteringstiltak

• MANDAT/OPPGAVER:
• tilrettelegge

møteplasser
• kurs i klubb
• kvartalsvise møter
•NVBFs
kompetanseavd.:
•innhente og
systematisere data
•utarbeide og tilby
kompetansehevende
tiltak
•fremme kompetanse
og faglige
vurderinger iht.
overordnede mål
•kursplan
•klubbutvikling
•oppfølging og dialog
regionalt utvalg

Idrettsutviklingsutvalg

• FORMÅL

Verdi og Kompetanseutvalg

Arrangements og Konkurranseutvalg

Utkast skisse til utvalgsstruktur i ny modell

•MANDAT/OPPGAVE
• igangsetting av
aktivitet i klubb
• lavterskelaktivitet
• tildeling støtte/
midler
•kvartalsvise møter
•NVBFs
idrettsutviklingavd.:
• konseptutvikling
rekruttering
(minivolley/teen)
• aktivitetstrategi
• tilrettelegge
møteplasser
• klubbutvikling
• utviklingsmidler
• oppstart av klubb
• paravolleyball
• oppfølging og dialog
regionalt utvalg

