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SAKLISTE

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigenter (2), referenter (2), tellekorps (3), redaksjonskomite (4), samt 2

representanter til å underskrive protokollen.
4. Orientering og bakgrunn for ekstraordinært forbundsting.
5. Låneopptak. Godkjenning av NVBFs deltagelse i NIFS konsernkontoordning for å gi lån til

World Tour Stavanger AS.

SAK 1: GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTER

Listen over kontrollerte fullmakter innstilles til godkjenning.

SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN, SAKLISTE OG FORETNINGSORDEN

a) Innkalling
b) Sakliste
c) Forretningsorden

Forbundsstyret fremmer følgende forslag til forretningsorden for ekstraordinært forbundsting.

1. Tinget ledes av den valgte dirigenten.

2. Protokollen føres av de valgte sekretærer som fordeler arbeidet seg imellom.

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for
innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min.
tredje gang.

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.

5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.

6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med organisasjonens
(klubb/region) og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på
saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at
strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
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7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer.

Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall

stemmer for og imot.

9. Protokollen underskrives av tingets dertil valgte representanter.

Forbundsstyret foreslår at den fremlagte innkallingen godkjennes.
Forbundsstyret foreslår at den fremlagte sakslisten godkjennes.
Forbundsstyret foreslår at det fremlagte forslaget til forretningsorden godkjennes.

SAK 3: VELGE DIRIGENTER, SEKRETÆRER, TELLEKORPS, REDAKSJONSKOMITE
0

OG REPRESENTANTER TIL A UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Det velges:

1 dirigent

2 sekretærer

Tellekorps (3)

Redaksjonskomite på 4 medlemmer

2 representanter til å undertegne protokollen

SAK 4: ORIENTERING OG BAKGRUNN FOR EKSTRAORDINÆRT
FORBUNDSTING

Forbundsstyrets uttalelse:

Norges Volleyballforbund har arrangert World Tour i Stavanger i perioden 1999-2011 og i

perioden 2014-2016 (CEV Continental 2016). World Event AS trakk seg som promoter av

turneringen i mars 2012. 12012 vedtok forbundstinget at NVBF skulle jobbe for å World Tour
tilbake til Norge. NVBF stiftet promotor selskapet World Tour Stavanger AS i desember 2013. World
Tour Stavanger AS gikk med underskudd i 2014 og 2015, mens arrangementet i 2016 gikk med
overskudd. Se eget vedlegg. Forbundsstyret henviser i saken også til NIFS lov § 2-4, 2-5, 2-14 og 2-22.

Forbundsstyrets forslag:
Forbundsstyret foreslår at den fremlagte bakgrunnen og informasjonen tas til orientering.
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SAK 5: LÅNEOPPTAK. GODKJENNING AV NVBFs DELTAGELSE I NIFs

o a
KONSERNKONTOORDNING FOR Å GI LÅN TIL WORLD STAVANGER AS

Forbundsstyrets uttalelse:

Økonomien i NVBFs heleide promotorselskap, World Tour Stavanger AS, er etter 3 års drift
svært anstreng ettersom de to første årene gikk med underskudd. Det er derfor svært
gledelig at selskapet i 2016 gikk med et overskudd, noe som gir grunnlag for videre drift.
NIFs lov forutsetter at låneopptak er en sak som skal behandles av årsmøtet/tinget. NVBF
har i denne saken hatt flere møter med NIF, både politisk og administrativt, og NIF stiller seg
positiv til at NVBF søker om deltagelse i NIFS konsernkontoordning med den hensikt å gi lån
til World Tour Stavanger AS. Se også vedlegg.

Forbundsstyrets forslag:
Norges Volleyballforbund søker NIF om deltagelse i NIFS konsernkontoordning for å gi lån til World
Tour Stavanger AS. Lånet skal gis for å dekke inn selskapets estimerte eksterne leverandørgjeld i
2016.

Forbundsstyrets begrunnelse:
Forbundsstyret ser behovet for at NVBF bidrar økonomisk med et lån til World Tour Stavanger AS,
slik at selskapet kan drive videre, herunder påta seg fremtidige internasjonale arrangement (på
CEV/FIVB nivå). Det er svært gledelig at selskapet i 2016 fikk et positivt resultat.

Slik forbundsstyret har vurdert saken har det vært svært viktig:

å ha en tett og god dialog med NIF, både rådgivende og informasjonsmessig
å avklare selskapets grunnlag for å drive videre
at NVBF som særforbund forblir arrangør av internasjonale arrangement
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Oslo, 12. september 2016

Orientering og bakgrunn for ekstraordinært forbundsting

Norges Volleyballforbund etablerte selskapet World Tour Stavanger AS (WTS AS) i desember
2013. I forkant av dette hadde NVBF's forbundsting i 2012 vedtatt: «å arbeide for at Norge
igjen blir vertskap for World Tour». Selskapet er 100% eiet av NVBF.

Det er gjennomført 3 turneringer i verdensserien i sandvolleyball i Stavanger i 2014 og 2015
(World Tour) og 2016 (CEV — Continental Cup Finale) i regi av selskapet. I første omgang var
det et mål om å bygge en organisasjon og en drift i løpet av de 3 første årene som skulle
legge et grunnlag for videreføring av denne type idrettsarrangement i Norge.

Etter tre år med gjennomføring har selskapet ikke lykkes med å balansere regnskapene. Det
var høye oppstartskostnader og nye investeringer ved reetablering i 2014 som førte til et
underskudd. Underskuddet var lavere i 2015, men akkumulert har disse to årene resultert i et
underskudd på 7,4 millioner. Resultatet er for 2016 prognostisert til å bli et overskudd på
800 000,-. Dette betyr en samlet gjeld for WTS AS på 6,6 millioner kroner.

Av dette er 2,1 millioner gjeld til NVBF, 1,9 millioner er gjeld til CEV (det europeiske
volleyballforbundet) og 2,6 millioner er gjeld til eksterne leverandører i hovedsak i Rogaland
som foreløpig ikke har mottatt oppgjør for varer og tjenester levert i 2016.

Forbundsstyret, som også er generalforsamling i WTS AS, har i sitt møte den 10.-11.9.2016
besluttet å innkalle til ekstraordinært forbundsting. Forbundsstyret er av den oppfatning at

det vil være formålstjenlig for norsk volleyball å innfri kreditorene i Rogaland fremfor å
begjære oppbud i selskapet. Forbundsstyret har også vurdert hensiktsmessigheten med en

akkordløsning fremfor full innløsning, og det hører med til historien at i forkant av årets

arrangement ble majoriteten av avtalene i Rogaland reforhandlet til WTS AS' gunst. Dermed
blir det åpenbart en troverdighetsutfordring å presentere et akkordforslag mindre enn et
halvt år senere ovenfor de samme kreditorene.

For å kunne gjennomføre denne planen er selskapet WTS AS avhengig av å få tilført midler.
Dette gjøres ved at NVBF søker låneopptak hos NIF. Det er gjennomført flere møter mellom
NIF og NVBF. I møte mellom President Sørdahl, NVBF og Presidentskapet i NIF, ble følgende
besluttet: En deltagelse i NIF konsernkonto (låneopptak), ville kreve følgende: vedtak fra FS,

både som FS og som Generalforsamling WTS AS, som tydeliggjør et ønske om å drive
selskapet videre, samt vedtak og innkalling til ekstraordinært forbundsting. Dette er hjemlet i
N I F's lov.
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Og hva med fremtiden i Stavanger? Den treårige avtalen med Stavanger Kommune og
hovedsponsorene Total og Conoco Philips går ut i år. Det er planlagt evalueringsmøter
mellom selskapet og nevnte tre parter i løpet av høsten. Resultatet av disse møtene er det
ikke mulig å forskuttere, det som er helt sikkert er at det ikke blir iverksatt noen nye
beacharrangement i Stavanger før inntektssiden er av en slik størrelse at man ikke påfører
NVBF's heleide datterselskap nye underskudd.

Eirik Sørdahl /s/
President

Kristian Gjerstad berget /s/
Generalsekretær
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