
   
 
Lund, 2022-06-12 

 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 

Styrelsemöte 

Nr 8 – 2022  

 

Tid:  Söndag 12 juni, kl 08.30-09.30 

Plats:  Hybridmöte: Elite Hotel Ideon i Lund och Teams 

Närvarande fysiskt:  Annika Sjöberg, Matilda Wikander, Jan Wahlén, Verena Rizzoll, Niklas 

Gustafsson, Simon Dahl (adjungerad), Ulric Svensson (adjungerad) 

Närvarande teams: Mikael Peterson 

Förhinder:  Marie Saxne, Malin Holm 

 

 

§ 1. Öppnande  

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2. Val av justeringsperson 

Förbundsstyrelsen utsåg Niklas Gustafsson att justera mötesprotokollet. 

 

§ 3. Fastställande av agenda 

Förbundsstyrelsen fastställde agendan för sammanträdet med tillägg under övriga ärenden. 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll 

Förbundsstyrelsen beslutade att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.  

 

§ 5. Val av vice ordförande 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att välja Verena Rizzoll till vice ordförande i förbundsstyrelsen. 

 

§ 6. Distrikten – rapportering från kontaktpersonerna 

Jan Wahlén rapporterade att han varit ordförande vid Stockholm Gotlands årsmöte. 

 

§ 7. Avgifter för seriespel 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att avgiften för deltagande lag i Division 3 ska vara: 

- Första säsongen för ett lag  1 500 kr 

- Andra säsongen för ett lag  2 500 kr 

- Från och med tredje säsongen 4 000 kr 

 

att ändringen omgående införs i de ekonomiska bestämmelserna och börjar gälla från och med 

säsongen 2022-2023.  

 

§ 8. Sänkt avgift division 2 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att avgiften minskas med 700 kr / lag i Division 2. 

 

att det är ett krav att det är utbildade domare som tillsätts. 

 

att ett domarregister ska göras tillgängligt. 

 

 



   
 
§ 9. Information angående Hylte Halmstad Volley 

Annika uppdaterade styrelsen om ärendet och det arbete som fortsatt pågår för att utreda vad Svenska 

Volleybollförbundet kan och bör göra beroende på vad som framkommer i ärendet.  

 

§ 10. Övriga ärenden 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att uppdatera formulering i tävlingsbestämmelserna för beachvolley gällande internationella 

rankingpoäng till: ”Dubbla grundpoäng i Nevza i TP när det är SBT 4* eller högre och dubbla 

grundpoäng i övriga internationella tävlingar i TP när det är SBT 4* eller högre och/eller Nevza.” 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att uppdatera rankingskalan för beachvolley för att möjliggöra utökad tourfinal från 8 till 16 dam- 

respektive herrlag. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att uppdatera rankingskalorna för beachvolley gällande internationella rankingpoäng. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att genomföra ett arbete för att utreda möjligheter till justeringar av ekonomiska ersättningar vid resor 

för domare.  

 

§ 11. Nästa möte 

Nästa möte är bokat den 17:e augusti, 19.30 på Teams. 

 

§ 12. Avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

 

 

Simon Dahl    Niklas Gustafsson 


