
Protokoll til styremøte nr. 2021-03

Tid: Tirsdag 16. mars 2021 klokken 1900 

Sted: Microsoft Teams 

Til stede: Mathias Aarskog (MAa), Trond Schwenke (TS), Guro Samanns (GS), Ragnhild Stavå (RS), Henrik 
Andersen (HA) og Viola Gyögyi (VGY).

Gjest: Axel Langaker (AL)

Forfall: Greg Knudson (GK)

Referent: Trond Schwenke

Saksliste:

1. Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2021-02
2. Godkjennelse av saksliste
3. Saker til eventuelt
4. Styrevedtak i perioden
5. Administrative avgjørelser i perioden
6. Daglig Leder drift (orientering)
7. Økonomi (orientering)

a) Regnskap 2020
b) Budsjett 2021

8. Regionsting 2021 (orientering)
9. Handlingsplan (orientering)
10. Serieutvikling (orientering)

a) Serieoppsett 2020/2021 (orientering)
11. Terminliste 2020/2021 (orientering)
12. Anlegg (orientering)

a) Trondheim Spektrum
b) Uteanlegg

13. Eventuelt



Sak 1 - Godkjennelse av protokoll (vedtak)

«RM 2021 protokoll styremøte 2021-02» ble godkjent

Sak 4 - Styrevedtak i perioden (orientering)

VEDTAK 05.03.21 på epost: Styret i Region Midt har vedtatt å følge anbefaling fra NBBF 
om å lage nytt serieoppsett, med enkel serie i klassene U13, U14, U15 og U16, samt 
dobbel serie i U17 og U19.

Sak 5 - Administrative avgjørelser i perioden (orientering)

Ingen administrative avgjørelser i perioden

Sak 6 - Daglig Leder drift (orientering)

Informasjon relevant for klubber:
I nytt serieoppsett så ble det helgen 5.-7. mars spilt 22 kamper i Trondheim. 
Tilbakemeldinger har vært en stor glede i å endelig få spille kamper igjen.

EasyBasket-helgen som Stjørdal hadde planlagt å gjennomføre helgen 13.-14. mars er 
avlyst. Sverresborg Hoops skal arrangere EasyBasket for U10 og U12 i Munkvollhallen 
lørdag 20. mars.

Greg har arrangert aspirantdommerkurs i Molde helgen 6.-7. mars med 4 deltakere.

Sak 7 – Økonomi (vedtak) – Mathias

a) Regnskap 2020
Regnskapet for 2020 ble gjennomgått. Det er en mindre korreksjon som skal gjøres på 
regnskapet og det blir sendt ut til styremedlemmene for godkjenning etterpå.

b) Budsjett 2021
Budsjettet ble gjennomgått. Etter noen mindre justeringer på budsjett ble dette godkjent og 
vil bli presentert på regionstinget. 

Sak 8 – Regionsting 2021 (orientering) - Mathias

Regionstinget vil avholdes 27. april.

Sak 9 – Handlingsplan (orientering)

Regionen følger handlingsplan og hvilke kurs som skal kjøres er for 2021 er nå bestemt. 
Datoer for kursene er ikke endelig avklart og termlisten vil bli oppdatert når dato er 
bestemt.

Denne planen vil nå bli revidert før neste møte.



Sak 10 – Serieutvikling (orientering) 

Nytt serieoppsett med enkel serie i klassene U13, U14, U15 og U16, samt dobbel serie i 
U17 og U19, er snart ferdig laget. Det skal spilles 185 kamper, hvor 24 av kampene er 
allerede ferdigspilt (pr formiddag fredag 12.03.21). 

Det gjenstår noen små avklaringer med halltid fortsatt, men dette vil nok være på plass 
tidlig neste uke. Det er forsøkt å ta hensyn til lag som allerede har reist til Møre og for 
Molde som allerede har vært 2 ganger i Trondheim tidligere i sesongen. Det vil kun 
spilles kamper mellom lag innad i samme kommune før påske. Reisekamper vil starte 
opp første helg etter påske, dersom det åpnes opp for det fra regjeringen. Dersom det 
ikke åpner rett etter påske så har NBBF åpnet for at vi også kan spille seriekamper i juni.

Sak 11 – Terminliste 2020/2021 + 2021/2022 (orientering)

2020/2021: Det som gjenstår i terminlisten for sesongen 2020/2021 i Region Midt er 
EasyBasket hos Utleira og fjerde SPU-samling. Om det er hensiktsmessig å arrangere 
SPU er ikke bestemt. Det vil ikke arrangeres NTC denne sesongen, så SPU vil være et 
ekstra tilbud som eventuelt kun gis til spillere i Region Midt (de andre regionene 
kommer ikke til å arrangere SPU).

2021/2022: Daglig leder har begynt på arbeidet med terminlisten for sesongen 
2021/2022.

Sak 12 – Anlegg (orientering) – Mathias

a) Trondheim Spektrum (orientering)
MAa og VGY har vært i et møte med Nidaros Jets, Midtbyen Basket, Trondheim 
Spektrum, Trondheim kommune og Idrettsrådet i Trondheim angående basketball inn i 
Trondheim Spektrum. Det må en investering til fra Trondheim kommune, da pr i dag 
ikke er oppmerking eller kurver i F-hallen i Trondheim Spektrum.

b) Uteanlegg i Trondheim (orientering)
Trondheim kommune har satt av midler gjennom prosjektet «Sommer-Trondheim» hvor
det ønskes stor aktivitet for barn og ungdom. MAa har sendt ut en forespørsel til 
breddeklubbene i Trondheim for å få tilbakemelding om tilstand på uteanlegg i deres 
bydel for at en i sommer kan bruke disse til 3x3 arrangement. Det var ingen klubber i 
NBBF Midt som har søkt NBBF om dette enda.

Sak 12 – Eventuelt
Seriekontingent 2020:
Mathias orienterte om seriekontingent hvor forslaget er å ha samme seriekontingent som i høst 
siden kampprogrammet blir tilsvarende hva det var i høst.
Styret samstemte i dette forslaget.
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