
 

Protokoll til styremøte nr. 2020-03 

Tid: Mandag 30. mars 2020 klokken 1900  
Sted: Microsoft Teams 
 
Til stede: Mathias Aarskog (MAa), Guro Samanns (GS), Trond Schwenke (TS), Mathias Dørmænen (MD), 

Josefine Caroline Stokke Haugom (JCSH) og Viola Gyorgyi (VGY) 

Forfall: Ragnhild Stavå (RS) 

Referent: Mathias Aarskog 

 

Saksliste: 

1. Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2020-02 

2. Godkjennelse av saksliste 

3. Saker til eventuelt 

4. Styrevedtak i perioden 

5. Administrative avgjørelser i perioden 

6. Daglig Leder drift (orientering) 

7. Økonomi (vedtak/orientering) 

8. Handlingsplan 2020 (orientering) 
9. Regionstinget 2020 

a) Utsettelse av Regionstinget 2019 
b)    Gjennomgang av tingdokumenter  

10.       Serieutvikling (vedtak) 
            a)     Avslutning seriene sesongen 2019/2020 
            b)     Avlysning sluttspill sesongen 2019/2020 
11.       Terminliste 2020/2021 (orientering) 
12.       Eventuelt 



Sak 1 – Godkjenne protokoll (vedtak) 
Gjennomgang av styreprotokoll 2020-2 som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post. 

Styreprotokoll ble tatt til etterretning uten kommentar. 

Sak 2 – Godkjennelse av saksliste (vedtak) 

Vedtak: Sakslisten ble godkjent. 

 

Sak 3 – Saker til eventuelt 
Ingen saker på eventuelt. 

 

Sak 4 – Styrevedtak i perioden (vedtak) 
Ingen styrevedtak i perioden. 

Sak 5 – Administrative avgjørelser i perioden (orientering) 

DL fastsatte resultatet i en U17-kampen til det resultat som var i det kampen ble avlyst. Dette er 
sjekket opp mot gjeldende praksis i NBBF. 

Sak 6 – Daglig Leder drift (orientering) 
 

DL orienterte om drift og saker meldt inn i perioden. 

Sak 7 – Økonomi (vedtak) 
 

MA gikk gjennom mulige konsekvenser for budsjett 2020 pga. koronapandemien. Slik det ser ut nå er 

det ingen store konsekvenser for økonomien i Regionen. 

Sak 8 – Handlingsplan 2020 (orientering)  
DL har månedlige gjennomganger med Espen Johansen om status på handlingsplan. DL ønsker å gi en 

kort rapport til styret angående dette, og at handlingsplan blir et fast punkt på styremøter fremover. 

Sak 9 – Regionstinget 2020 
 

   a)  Utsettelse av Regionstinget 2019 
På grunn av koronapandemien måtte Regionstinget utsettes. Nytt årsmøte innkalles når 
situasjonen tillater det. 

 

   b) Gjennomgang av tingdokumenter 
 Tingdokumentene ble gjennomgått og arbeidsoppgaver fordelt. 

 

 



Sak 10 – Serieutvikling (vedtak) 
 
              a) Avslutning seriene sesongen 2019/2020 

Styret i NBBF har gjort følgende vedtak på styremøte 15.3.2020: 

Samtlige serier i NBBF og dets regioner, som ikke ble ferdigspilt før seriene ble avlyst den 11. 
mars 2020, inkludert BLNO for kvinner, får tabellene annullert i sin helhet. 

   

  b) Avlysning sluttspill sesongen 2019/2020 
          Styret tar NBBFs vedtak til etterretning og avlyser sluttspillet for  

sesongen 2019-2020 pga koronapandemien.  

 

Sak 11 – Terminliste 2020/2021 (orientering) 
 
DL gjennomgikk arrangementene som klubbene har søkt om. 
Det sendes ut tilbud til klubbene om å søke på EB-arrangement i trå med NBBF sitt nasjonale løft på 
EasyBasket. 

 
Sak 12 – Eventuelt 
Ingen saker til behandling. 

 

Nytt styremøte blir innkalt når situasjon tillater det. 


