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Angående sak på ekstraordinært forbundsting: Låneopptak. Godkjenning av 
NVBFs deltagelse i NIFS konsernkontoordning for å gi lån til World Tour Stavanger 
AS. 
 
Blindheim Volley har behandlet denne saken i styremøter 19.09.16 og 20.09.16. Et 
enstemmig styre vedtok følgende: 
 
Styret i Blindheim Volley er bekymret for den situasjon som har oppstått om som er 
egnet til skade omdømmet og økonomien til volleyballforbundet og dermed også 
Blindheim Volley. For å unngå at tilsvarende situasjoner skal oppstå i fremtiden er 
det etter vår vurdering viktig å få alle fakta på bordet. 
 
Vi ber derfor det nye forbundsstyret bestille en uavhengig juridisk gransking av hva 
som har ledet frem til den vanskelige situasjonen NVBF og dens medlemmer har 
kommet i. Denne gjennomgangen bør ta for seg perioden fra og med sommeren 2012 
(jf. styremøte i London august 2012).  
Eksempel på spørsmål som bør belyses gjelder både forbundet og WTS (World Tour 
Stavanger AS): 

- Har det vært brudd på fullmakter i NVBF gjennom yting av støtte/tjenester 
e.l.? 

- Har det vært uklare roller/sammenblanding av roller? 
- Hvorfor måtte WTS skifte revisor? 
- Har det blitt betalt ut store beløp til enkeltpersoner? 
- Hvorfor ble det fortsatt drift i et selskap som teknisk sett ser ut til å ha vært 

konkurs relativt tidlig? 



- Ble det underveis gitt god nok og riktig informasjon til rette vedkommende 
om tingenes tilstand? 

 
Blindheim Volley har vært i kontakt med flere klubber, og alle vi har vært i kontakt 
med støtter en slik uavhengig granskning. 
 
For øvrig ønsker vi (og andre klubber vi har vært i kontakt med) å gi det sittende 
styret arbeidsro for å rydde opp i en vanskelig situasjon. Vårt råd er gjennomgående 
at styret må praktisere fullstendig åpenhet i denne og eventuelle andre saker. 
 
Med sportslig hilsen  
Styret i Blindheim Volleyball 
Knut Jarle Nygård  
Hallgeir Buset 
Jan-Inge Sætre 
Arne Styve 
Kurt Løvoll 
 


