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 Förbundsstyrelsen 
 Protokoll nr 10/2021 
 2021-12-16 

 
 
 
Tid: Söndag 16 december kl 19:30-22:00 

  
Plats: Teams 

  
Närvarande: Annika Sjöberg – ordförande 

Jan Wahlén  
Niklas Gustafsson 
Marie Saxne  
Verena Rizzoll  
Malin Holm  
Martin Kihlström, adj,  
Simon Dahl, adj. 
 
  

Ej närvarande: Ulric Svensson, Madeleine Eriksson, Mattias Forsman  
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 

 
§ 1  Öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 

 
§ 2  Val av justeringsperson 

 
Förbundsstyrelsen beslutade  
att utse Verena att justera mötesprotokollet.  
 

 
§ 3  Fastställande av föredragningslistan 
             
            Förbundsstyrelsen beslutade 
            att lägga till §12.1 Pandemipåverkan Grand Prix 2022 och §12.2 Matchflytt under  
            punkten övriga frågor,             
            att fastställa föredragningslistan för sammanträdet. 
 

 
§ 4  Föregående protokoll  
            Styrelsen gick igenom protokoll 9-2021.     
             
             Förbundsstyrelsen beslutade 

att godkänna protokoll 9-2021 och lägga protokollet till handlingarna, 
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§ 5  Distrikten – rapportering från kontaktpersonerna 
             Styrelsens kontaktpersoner informerade om aktiviteter i distrikten. Rapporterade gjorde: Marie (Skåne),  
             Jan (Stockholm/Gotland) och Verena (Sydsvenska).  
              
             Förbundsstyrelsen beslutade     
             att notera informationen. 

 
 
§ 6  Landslagsplanering 
             Simon föredragande. Vi har fått preliminärt besked från RF om landslagsstöd för 2022 och  
             2023. 2023 blir det allmänna landslagsstödet lägre än 2022 medan det riktade stödet till  
             landslaget VB dam och landslaget BV herr får samma nivå 2023 som 2022. Långsiktiga  
             landslagsmål är svåra att sätta i nuläget och därför görs en plan för 2-4 år.  
             
             Förbundsstyrelsen beslutade 

      att notera informationen. 
       

 
§ 7  Sveab rapport 
             Simon föredragande. Avtal om sponsorförsäljning har gjort med extern part. Workshop med  
             fokus sponsorförsäljning damlandslaget volleyboll och SBT hölls under en dag.  
   
             Förbundsstyrelsen beslutade 

      att notera informationen.  
 
 

§ 8 Evenemang 
Simon föredragande. Ett dokument har tagits fram med bedömningskriterier för 
samtliga evenemang. Snowvolley-SM 2022 planeras att hållas i Östersund den 19 
februari. Upphandling för arrangör av Beachvolley-SM efter 2022 pågår och planeras 
vara klar 31 januari. Planering för Silver League 2022 är igång. Fyra hemmamatcher 
samt eventuellt final ska arrangeras. Första hemmamatchen spelas första helgen i juni 
och sista hemmamatchen 22 juni. En eventuell final spelas 2 juli.  
 
Förbundsstyrelsen beslutade. 
att notera informationen.   
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§ 9        NIU 

 Martin föredragande. Styrelsen diskuterade NIU och att det finns ett ökat intresse för   
 att driva NIU med inriktning volleyboll.    
 
  Förbundsstyrelsen beslutade. 

              att ge Martin i uppdrag att behandla inkomna NIU-ansökningar och tillstyrka om  
              förutsättningarna anses tillgodosedda. 
 
 
§ 10      Uppdatering referensgrupper 
             Martin informerade om uppdaterade beskrivningar enligt tidigare beslut. 
 

Förbundsstyrelsen beslutade. 
att notera informationen.  

 
 
§ 11      Avyttring placeringar 

 
Förbundsstyrelsen beslutade. 
att ge Martin i uppdrag att under kvartal 1 2022 avyttra 10 000 aktier av nuvarande 
innehav till förmån för räntefond eller liknande. 

 
 
§ 12      Övriga ärenden 

 
§12.1 Pandemipåverkan Grand Prix 2022 
Styrelsen diskuterade vaccinationsbevis och att det är viktigt att information går ut 
till samtliga delarrangemang under GP.  
 
§12.2 Matchflytt 
En match i Elitserien flyttades efter misstanke om Covid Ena parten överklagade 
Tävlingsledningens beslut om ny matchtid till Tävlingsnämnden, som ändrade 
Tävlingsledningens beslut.  
 
Förbundsstyrelsen beslutade. 
att notera informationen. 

 
  

  

§ 13       Nästa möte 
 
Förbundsstyrelsen beslutade. 
att hålla nästa styrelsemöte fredagen den 21 januari kl 19:00 i Uppsala. 

 
 
§ 16 Avslutande 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 

 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Martin Kihlström    Verena Rizzoll 
Sekreterare  Protokolljusterare 


