Avdelingsstruktur NVBF
DRIFT/STABSSTØTTE
Leder
Bente S.H.
Stian B.
Iver H.
Kristian G

Regionalt ansvar hallfordeling
Tilstede avdelingsmøter
Tilstede avdelingsmøter
Oppfølgingsansvar kvartalsvis
Støttefunksjon i TEAM
LB
BS
LB

Eva Lio
overordnet økonomi
VPD plan strategi og FS
økonomi og budsjett
lisens forsikring moms
salg og marked
media og presse
web og alle plattformer
it verktøy vedlikehold/utvikling
kommunikasjon og infoflyt
saksbehandling og formalia
rent særforbund
hederstegn
forbundsting
kommunikasjon og infoflyt
saksbehandling og formalia

IDRETTSUTVIKLING
Leder
Marko M
Eivind R.
Elisabeth B.

Eva Øfstaas
aktivitetstilbud
skole
igansetting av aktivitet
oppfølging regionale utvalg
lavterskelaktivitet
minivolleyball
paraidrett
teen
utstyrsmidler
verdiarbeid fair play
opptak av klubb
aktivitetsstrategi
tiltaksplaner
klubbservice

VERDI OG KOMPETANSE
Leder
Line Busland
Malin E M
kurs - kurskalender
Vibeke M
instruktører
Ole M K
ssr
arrangørkurs og styrekurs
regionale kompetanseutvalg
oppstart/etablering av klubb
kartlegging og analyse
klubbutvikling & klubbservice
utviklingstrapp
kompetansestrategi og plan
verdiarbeid /fair play
kursrapportering
kompetansestrategi og plan
kartlegging og analyse
NIF (trener-dommer løype)
etterutdanning
dokumentasjon

Øst:MM Nord:ER S&F:EB Sydvest : EØ
K ristian G
Stian B
Bente SH

Stian B
Bente SH
Støttefunksjon i TEAM

beretning & tingdokumenter
hotell
søknader og rapporter

DC
DC

ARR.& KONKURRANSE
Leder
David Cox
Gunnar M N
konkurranse
Irene S
kampoppsett
Beate S
dommeroppsett
hallfordeling
minivolleyball og teen
regionale aktivitetsutvalg
arrangement
lisenskontroll
mesterskap
reglement og regulering
overganger
datavolley - e-scoresheet
terminplan
drk
anlegg

Hordaland: VM M&R: OMK

Trøndelag: IS

Stian B
Bente SH

Stian B
Bente SH

Støttefunksjon i TEAM
dommerkurs
antidoping

BSH

Støttefunksjon i TEAM
lisenskontroll

SPORT
Leder
Martin E (L)
Beate S
Magnus Bj (L)
Malin E M

MBJ
ME

Kristian Gjerstadberget
landslag sandvolley sr og jr
landslag volleyball sr og jr
kontrakter & planer
OLT søknad- og rapporter
utviklingstrapp
tvn
talentutvikling & samlinger
dialog eliteklubber og ntv
påmelinger & avmeldinger
play clean
logistikk og utstyr/bekledning
europacup
hotell/barter
idrettsgalla
internasjonale skjema la
reisebooking/logistill la
infoflyt uttak
nevza & regionlag

Stian B
Bente SH
Støttefunksjon i TEAM
antidoping
antidoping

