
 
Protokoll fra årsmøte i Norges Volleyballdommerforening 
Rica Helsfyr hotell, 18.1.2013. 
 
Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Tilstede 10 stemmeberettigede ved starten av møtet. 
I tillegg var det 8 observatører som ble tildelt talerett. 
 

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 
  

Innstilling:  -Årsmøtet godkjenner innkalling av 21.12.12.  
-Årsmøtet godkjenner saklisten. 
-Årsmøtet godkjenner forretningsorden.  

 
Forslag til foretningsordning: 
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). Den valgte 

sekretæren skriver protokoll. 
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak.  
3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan 

ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. 
Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

 
 Vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent.  
 
Framlagte forslag på forretningsorden ble godkjent. 

 
 
Sak 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

 
Innstilling: Jon Erik Vollan foreslås til ordstyrer og Camilla H. Skjelstad foreslås til 
sekretær.  

  Til å underskrive protokollen foreslås Frank Møllegaard og Ronny Eiksund Sterten.  
 
Vedtak: 
Som dirigent ble Jon Erik Vollan enstemmig valgt. 
 
 Som sekretær ble Camilla H. Skjelstad enstemmig valgt. 
  
Til å skrive under protokollen ble Frank Møllegaard og Ronny Eiksund Sterten 
enstemmig valgt. 

 
 
Sak 4. Behandling av årsberetning fra styret. 
  
 Innstilling: 
 Årsberetningen for 2012 godkjennes. 

  
Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt. 



Sak 5. Behandling av årsregnskap i revidert stand 
  

 Innstilling: Årsmøtet tar revisors orientering til etterretning og regnskapet for 2012 
godkjennes. 

 
 Vedtak: 
 Regnskap for 2012 ble enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker 
   
 Sak 6A. Vedtektsendringer - vedtak 
  

Innstilling: Vedtas med endringene som foreligger i vedlegg 1 og forslagene 
som fremkom i møtet. 
 

  Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 Sak 6B. Logo - orienteringssak 
  

Styret tar med seg innspillene fra årsmøtet i det videre arbeidet.  
  

Sak 6C. Sponsorer - orienteringssak 
  

Styret tar med seg innspillene fra årsmøtet i det videre arbeidet.  
  

Sak 7. Fastsette medlemskontingent for 2013 
  
 Innstilling: 

Styret foreslår at medlemskontingenten er på samme nivå som for 2012.  
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
Sak 8. Budsjett 2013 
  

Forslag framkommet i møtet: 
Styret gis fullmakt til å benytte inntil kr. 9000 til drift av NVDF i 2013.  
 
 

 Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
 
 
 
 
 



Sak 9. Valg 
 

Leder og styremedlem er på valg i oddetallsår. Dermed er Jon Erik Vollan og Camilla 
H. Skjelstad på valg. Varamedlem og revisor velges årlig. Nestleder fungerte som 
dirigent på denne saken. 

 
Vedtak:  
 

Jon Erik Vollan ble valgt til leder. 
 
  Camilla H. Skjelstad ble valgt til styremedlem. 
  
  Jan Gunnar Belsby ble valgt til varamedlem til styret. 

 
Bente Skaug ble valgt til revisor.  

 
Alle ble enstemmig valgt ved akklamasjon.  

 
Det nye styret fortsetter med Jon Erik Vollan (leder), Tim Kaaber (nestleder), Andreas 
Myredal (kasserer) og Camilla H. Skjelstad (styremedlem). Vara Jan Gunnar Belsby, 
revisor Bente Skaug. 
 
 
       Referent: Camilla H. Skjelstad 
 

 
 
   
__________________          ___________________  
   Frank Møllegaard        Ronny Eiksund Sterten 


