
 

  

 

 

 

 
Protokoll fra årsmøte i NBBF region midt 2020 
 
 
Årsmøtet ble avholdt på Microsoft Teams 15.9.2020, kl. 18:00 – 21:00 
 
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

20 (3 som ikke har klart å komme inn i Teams-rommet) 
 
Forslag fra styret: 
20 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes, de tre siste godkjennes når de 
kommer inn. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Eivind Jensen, Viola Gyorgyi 
 
For:    Mot: 0 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.   
 

Sak 2 Valg av dirigent  
Mathias Aarskog la fram forslag 
 
Forslag fra styret: 
Arild Moe, Olderlaget IF velges som dirigent. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Mathias Aarskog 
 
For:    Mot: 0 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
Sak 3 Valg av protokollførere(e)  

Mathias Aarskog la fram forslag. 
 
Forslag fra styret:  
Ingeborg Kaus, Singsaker BBK velges som protokollfører[e]. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Mathias Aarskog 
 
For:    Mot: 0 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 
 



 

  

 

 

 

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
Det ble bedt om frivillige. 
 
Forslag fra styret: 
Geir Schønberg, Sverresborg Hoops basket og Bjørn Åge Bergsjordet, Sverresborg Hoops 
basket velges til å underskrive protokollen. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Dirigent, Mathias Aarskog 
 
For:    Mot: 0 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
Sak 5 Godkjenning av innkalling 

 
Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Dirigent, Morten Tøfte 
 

 For:    Mot: 0 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
Sak 6  Godkjenning av sakliste  

 
Forslag fra styret: Saklisten godkjennes.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Dirigent 
 
For:    Mot: 0 
 
Forslaget ble vedtatt. 
 

Sak 7  Godkjenning av forretningsorden 
 
Forslag fra styret: Forretningsorden godkjennes.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Dirigent 
 
For:    Mot: 0 
 
Forslaget ble vedtatt. 
 
 
 

 



 

  

 

 

 

Sak 8 Behandling av regionens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 
 

Mathias Aarskog presenterte årsberetningen.  Det kom følgende kommentarer: 
• Medlemstall for Singsaker er feil 
• Utleira mangler i oversikt over medlemstall, men totalsum er riktig 
• Rapport fra sluttspill 2019 mangler 

 
Forslag fra styret: Årsberetningen godkjennes. 
  
Følgende hadde ordet i saken: Mathias Aarskog, Ingeborg Kaus, Morten Tøfte 
 
For:    Mot: 0 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 

 
Sak 9 Behandling av regionens regnskap i revidert stand,  

Regnskap ble vedtatt på ekstraordinært regionting 25. juni 2020 
 

 
Sak 10 Behandling av forslag og saker 
  

10.1 TILLEGG TIL KAMPREGLEMENTET §4 KLASSEINNDELING 
4d Dispensasjon på alder 
 
Dette er forslaget: 
Dispensasjon til overårige spillere kan innvilges etter søknad for spillere som er ett år eldre 
enn aldersklassen og vil markeres med (D) etter lagsnavnet på oppsettet og tabellen.  
Det gis tillatelse til å benytte tre overårige spillere/kamp når dispensasjon er innvilget.  

For lag som er innvilget dispensasjon vil kampene telle med i rangeringen av lagene, men 
laget kan ikke vinne serien eller gå til Regionmesterskapet. 

Begrunnelse: 
Dette forslag er en kopi av det Region Øst bruker, da det er å foretrekke at regioner har 
tilnærmet like regler. 
Vi ser også at dagens regler gir muligheter for juks, noe vi ikke ønsker oss. 

 
Foreslått av Morten Tøfte, Sverresborg Hoops elite 
 
Følgende hadde ordet i saken: Morten Tøfte, Özgur Öz, Tore Olsen, Ingeborg Kaus, Joakim 
Rosenlund, Greg Knudson, Karianne Osmundsvåg, Bjørn Åge Bergsjordet, Pål Aspeslåen 
 
For: 14   Mot: 7 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  



 

  

 

 

 

 
10.2 REGIONENS STYREMØTER SKAL VÆRE ÅPNE FOR KLUBBENE. 

 
 Alle klubbene kan stille med en observatør hver på alle regionen sine styremøter. 
 

Morten Tøfte la fram saken og presenterte et bilde av dårlig informasjonsflyt i regionen. 
 
Foreslått av Morten Tøfte, Sverresborg Hoops elite 
 
Følgende hadde ordet i saken: Morten Tøfte, Trond Schwenke, Silje Særheim, Mathias 
Aarskog, Siri Refsnes 
 
For:    Mot: 
 
Vedtak: Forslaget ble trukket. 

 
 
10.3 Kampreglement NBBF Region Midt - §16 ØKONOMISKE FORHOLD 

  
 Slik lyder regelen i dag:  

Regionseriene skal være selvfinansierende.  
Seriekontingenten regnes på grunnlag av antatt utgifter i hver klasse. 
 
Slik er forslaget: 
Seriekontingenten regnes ut fra Regiontingets vedtatte budsjett og antall lag som påmeldes i 
hver enkelt serie. Regionstyret vedtar seriekontingenten i de forskjellige seriene etter at 
påmeldingen til seriene er kjent. 

 
Begrunnelse: 
Denne § passer ikke lenger slik våre serier er nå. 
Vi har noen serier som er «trikkeserier» i Trondheim uten halleie og lokale dommere og noen 
serier med lange reiser fra Steinkjer i nord til Ålesund i sør. 
Der betaler vi halleie i hallene og dommerutgiftene blir veldig høye, da vi ofte må sende 
dommere fra Trondheim til Steinkjer og Ålesund. 
Hvis Seriekontingenten da regnes på grunnlag av antatt utgifter i hver klasse vil den blir alt 
for høy i de seriene som har lag med lange reiser. 

 
Slik det praktiseres i dag er at regiontinget har et budsjett hvor seriekontingenten har et 
beløp som det skal tas utgangspunkt i når vi vet antall lag som er påmeldt i hver enkelt serie. 
Når vi vet antall lag i seriespill vedtar styret seriekontingenten for hver enkelt serie.  

 
Mathias Aarskog la fram forslaget.   
 
Foreslått av styret i NBBF region midt  
 



 

  

 

 

 

Følgende hadde ordet i saken: Mathias Aarskog, Ingeborg Kaus, Trond Schwenke, Greg 
Knudson, Morten Tøfte, Joakim Rosenlund 
 
For: 13   Mot: 10 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 
 
10.4 Kampreglement NBBF Region Midt - §11 OPPRYKK 

 
Slik lyder regelen i dag:  
Frivillig opprykk til 1. divisjon kvinner/1.divisjon menn etter NBBFs regler. 
 
Slik er forslaget. Tillegg til den tekst som står i §11 i dag: 
Når Regionen arrangerer 2. divisjon skal det lag som vinner serien rykke opp til 1. divisjon. 
 
Begrunnelse: 
Vi har ingen opprykksregel for 2. divisjon. 
Vi har også en utfordring med at lag i 2. div ikke vil rykke opp i 1. divisjon og da blir det lite lag 
i 1. divisjon. 
Noen lag spekulerer også i å melde seg på 2. divisjon for å vinne denne serien, istedenfor å 
spille i 1. divisjon. 
  
Mathias Aarskog la fram forslaget.   
 
Foreslått av styret i NBBF region midt  
 
Følgende hadde ordet i saken: Mathias Aarskog, Joakim Rosenlund, Dag Hjorth Endresen, 
Greg Knudson, Bjørn Åge Bergsjordet, Morten Tøfte 
 
For:    Mot: 
 
Vedtak: Forslaget ble trukket 

 
 

10.5 Kampreglement NBBF Region Midt 

§2 PÅMELDING AV LAG TIL SERIER ARRANGERT AV REGIONEN 

Slik lyder regelen i dag:  

Endelig påmeldingsfrist er 5. september og de som trekker seg etter påmeldingsfristen, må 
betale full seriekontingent. Lag som trekker seg, eller blir strøket etter at Regionskampene er 
begynt, ilegges i tillegg bot i tråd med regionens gjeldende Honorar- og bøtereglement 



 

  

 

 

 

Slik er forslaget: 
 
a) Klubbene skal innen 1. mai påmelde til regionen de lag som skal delta i seriespill 

kommende sesong.  
b) Klubber som trekker lag før 15. juni betaler ikke seriekontingent. 
c) Klubber som trekker lag før 15. august er pliktig til å betale halv seriekontingent for 

gjeldende lag. 
d) Klubber som trekker lag etter 15. august er pliktig til å betale hel seriekontingent for 

gjeldende lag. 
 

Begrunnelse: 
Regionen må starte tidligere med serieoppsettet for at vi skal få den halltid vi trenger. I 
september har alle de andre idrettene forsynt seg med halltid og vi får resten. 
 
Dirigent leste begrunnelsen. 
 
Foreslått av styret i NBBF region midt  
 
Følgende hadde ordet i saken: Dirigent, Ingeborg Kaus, Tore Olsen, Viola Gyorgyi, Morten 
Tøfte, Eivind Jensen, Bjørn Åge Bergsjordet, Silje Særheim, Siri Refsnes, Tore Olsen 
 
Motforslag fra Ingeborg Kaus, Singsaker: dato i pkt c) og d) endres til 5. september 

 
Styrets forslag:  
 
For: 14   Mot: 9 

 
Motforslag fra Ingeborg Kaus faller  

 
Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt 

 
Sak 11 Fastsette medlemskontingent 
 

Forslag fra styret: 
Medlemskontingent for 2020 settes til samme beløp som i 2019: kr 3500,-  
 
Følgende hadde ordet i saken: Dirigent 
 
For: 17  Mot: ? 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
 
  



 

  

 

 

 

 
 
Sak 12  Vedta regionens budsjett 
 

Mathias Aarskog la fram budsjettet.  Utgangspunktet for dette budsjettet er at det samles inn 
seriekontingent også for seniorserier.  Dette må kanskje endres hvis disse ikke kommer i 
gang, men da er det mulig vi får støtte fra myndighetene. 
 
Forslag fra styret: Budsjettet vedtas. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Morten Tøfte, Silje Særheim 
 
For:    Mot: 0 
 
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

 
Sak 13 Valg 
 
 13.1 Valg styre  

 
Valg av styreleder: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Mathias Aarskog, Sverresborg Hoops basket, velges som styreleder.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Dirigent  
 
For:    Mot: 0 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
 Valg av nestleder: 

Forslag fra valgkomiteen: 
Trond Schwenke, Olderlaget IF, velges som nestleder.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Dirigent 
 
For:    Mot: 0 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 
Valg av øvrige styremedlemmer: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Ragnhild Stavå, Nidaros Jets 
Greg Knudson, Molde basketballklubb 
Henrik Andersen, Ålesund Sharks basketballklubb 
 



 

  

 

 

 

velges som styremedlemmer. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Dirigent 
 
For:    Mot: 0 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 
Valg av varamedlem: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Guro Samanns, Sverresborg Hoops basket velges som varamedlem til styret. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Dirigent 
 
For:    Mot: 0 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
Styret i regionen består fra 15.9.2020 av følgende personer: 
 
Mathias Aarskog Styreleder  Sverresborg Hoops basket  
Trond Schwenke  Nestleder  Olderlaget IF 
Ragnhild Stavå   Styremedlem  Nidaros Jets 
Greg Knudson  Styremedlem  Molde basketballklubb 
Henrik Andersen  Styremedlem  Ålesund Sharks basketballklubb 
Guro Samanns   Varamedlem  Sverresborg Hoops basket  
 
 
13.2 Valg av kontrollutvalg  
 
Valg av to medlemmer av kontrollutvalget  
Forslag fra valgkomiteen:  
Vegard Tøfte, Sverresborg Hoops elite og Tore Olsen, Tiller IL velges som medlemmer av 
kontrollutvalget.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Dirigent 
 
For:    Mot: 0 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

Valg av varamedlem til kontrollutvalget 
Forslag fra valgkomiteen:  
Jarl Idar Mikkelsen, Sørsia basket velges som varamedlem av kontrollutvalget.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Dirigent 
 
For:    Mot: 0 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
 
13.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der regionen har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
 
Forslag fra styret: Styret får fullmakt til å utpeke representanter til andre organisasjonsledd. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Mathias Aarskog 
 
For:    Mot: 0 
 
Vedtak: Forlaget ble vedtatt.   
  
  
13.4 Valg av valgkomité  
 
Valg av leder i valgkomiteen  
 Forslag fra styret: 
Ørjan Dahl Bere, Singsaker BBK velges som leder av valgkomiteen.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Dirigent 
 
For:    Mot: 0 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
Valg av medlemmer i valgkomiteen  
Forslag fra styret:  
Hallvard Relling, Sverresborg Hoops elite og Siri Refsnes, Sørsia basket velges som 
medlemmer av valgkomiteen.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Dirigent 
 
For:    Mot: 0 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 




