
 

Protokoll til styremøte nr. 2020-05 

Tid: Mandag 8. september 2020 klokken 1900  
Sted: Microsoft Teams 
 
Til stede: Mathias Aarskog (MAa), Trond Schwenke (TS), Guro Samanns (GS), Josefine Caroline Stokke Haugom 

(JCSH) og Viola Gyorgyi (VGY) 

Forfall: Ragnhild Stavå (RS) og Mathias Dørmænen (MD). 

Referent: Mathias Aarskog 

 

Saksliste: 

1. Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2020-04 

2. Godkjennelse av saksliste 

3. Saker til eventuelt 

4. Styrevedtak i perioden 

a) Vedtak om Dispensasjonssøknad Sverresborg Hoops – Region Øst. 

b) Vedtak om Dispensasjonssøknad Sverresborg Hoops jenter i U15. 

5. Administrative avgjørelser i perioden 

6. Daglig Leder drift (orientering) 

7. Økonomi (vedtak/orientering) – Mathias Aa 

a) Orientering budsjett 2020. 

8. Handlingsplan 2020 (orientering) – Vicky  
9. Regionstinget 2020 (vedtak/orientering) 

a) Organisering utsatt Regionsting tirsdag 15. september 
10. Serieutvikling (orientering) 
 a) dobbel/trippel serie 
 b) oppstart senior bredde 
 c) dommeroppsett sesongen 2020/2021 
 d) Søknad om Disp Sveresborg Hoops jenter i U16, eventuelt trekking av lag. 
11. Terminliste 2020/2021 (orientering) 
12. Eventuelt 



Sak 1 – Godkjenne protokoll (vedtak) 
Gjennomgang av styreprotokoll 2020-4 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 
Sverresborg Hoops Basket sitt jentelag J19 ønsker å spille i GU17-serien hvis det ikke blir serie for 1K. 

 

Sak 4 – Styrevedtak i perioden (vedtak) 
a) Sverresborg Hoops J17 får tillatelse til å delta i seriespill i Region Øst sesongen 2020-2021. 

b) Sverresborg Hoops JE04/05 får dispensasjon til å delta i NBBF Midts GU15. 

 

Sak 5 – Administrative avgjørelser i perioden (orientering) 

Ingen administrative avgjørelser i perioden. 

Sak 6 – Daglig Leder drift (orientering) 
 

DL informerte om stor kursaktivitet og meget stort oppmøte. Det er arrangert EB-trenerkurs 8 

deltager, Trener 1- kurs 11 deltagere (All time high) og Regiondommerkurs 7 deltagere. Håper på nok 

deltagelse til et Aspirantdommerkurs om noen uker. Det er 2 år siden vi klarte å holde Trener 1-kurs i 

Regionen pga for lite oppmøte. Det skal arrangeres SPU til helgen og NBBF kommer opp med 

landslagstrener for å ha noen små økter med våre yngre landslagsspillere. Stor aktivitet i et 

koronapreget landskap. 

Sak 7 – Økonomi (orientering/vedtak) 
 

a) MAa orienterte om Budsjett 2020 som er endret 3 ganger pga Covid 19 i år. Fremlegger et 
budsjett på Regionstinget med inntekter for Bredde senior som vi enda ikke vet får delta i 
seriespill høst. Uten seniorlag vil vi mangle kr 100 000,- i inntekter. 

 

Sak 8 – Handlingsplan 2020 (orientering)  
 

DL har ikke hatt månedlige gjennomganger med Espen Johansen om status på handlingsplan da 

Espen har fødselspermisjon. Vi ligger dog veldig bra an i forhold til kurs og SPU. 

 



Sak 9 – Regionstinget 2020 
 

a) Organisering utsatt Regionsting tirsdag 15. september. 

NBBF hjelper oss med Eivind Jensen og Kjell Rune fra NIF. Det vil bli holdt en prøve for deltagerne 

9.9.  

 

Sak 10 – Serieutvikling (orientering) 
 

a) Vi har påmeldt 80 lag til seriespill og styret vedtok hvilke årsklasser som skal være 
enkel/dobbel/trippel serie. 

b) Vi venter på klarsignal fra FHI og NIF på at bredde senior kan trener med mindre enn en meters 
avstand. Forventer svar i disse dager. 

c) Dommeroppsett/serieoppsett sesongen 2020/2021. DL trenger mer tid enn 60 %- stilling for å 
klare denne oppgaven. Tar kontakt med NBBF. 

d) Sverresborg Hoops JE04/05 får dispensasjon for også å spille i GU16, da de ikke fikk spille i 
JE17-serien i NBBF Øst pga Covid 19 og reiserestriksjoner oven Regionsgrenser. 

 

Sak 11 – Terminliste 2020/2021 (orientering) 
 
DL gjennomgikk terminlisten som er lagt ut på vår hjemmeside under fanen kalender. 

 
Sak 12 – Eventuelt 
a) Styret vedtok at Sverresborg Hoops Basket sitt jentelag J19 kan delta i GU17-serien, da de ikke 

får tilbud i 1K og alle spillerne er under 19 år. De kan trekker seg fra serien hvis 1K kommer i gang 
etter jul, men må betale seriekontingent for hele året. 

 


