
  

 
 
 

 
Trondheim, 14. november 2022 

Protokoll til styremøte nr. 2022-07 

Tid: Mandag 14. november 2022 klokken 2000 

Sted: Idrettens Hus, Trondheim (Viola deltar på TEAMS) 

Til stede: Arild Moe (AM), Trond Schwenke (TS), Guro Samanns (GS), Tone Merete Muthanna (TMM), Sverre 
Francis Uijting (SFU), Siri Refsnes (SR), Christopher Robinson (CR) og Viola Györgyi (VGY). 

Gjester: Mathias Aarskog under sak 7 Økonomi 

Forfall: - 

Referent: Trond Schwenke 

 

Saksliste: 

1) Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2022-06 (vedtak) 

2) Godkjennelse av saksliste (vedtak) 

3) Saker til eventuelt 

4) Styrevedtak i perioden (vedtak) 

5) Administrative avgjørelser i perioden (orientering) 

6) Daglig Leder drift (orientering) 

7) Økonomi (orientering) 

a) Regnskap pr 30.09.2022 

b) Seriekontingent sesongene 2022-2023 

c) EB arrangementsstøtte til klubbene 

8) Handlingsplan (orientering) 

9) Årsplan (orientering) 

10) Serieavvikling 2022/2023 (orientering) 

11) Eventuelt 

 

  

  

  
 

 



  

 

Sak 1 - Godkjennelse av protokoll (vedtak) 

Det ble foreslått en endring til tekst under sak 7 som følger: 
Vedtak: 

Regionen har kun NOK 10.000,- igjen på budsjettet for jenteprosjekt. Styret ønsker å utlyse disse midlene til 

prosjekter som adresserer rekruttering av jenter på tvers av flere av/alle klubbene i regionen. Styret vedtok derfor 

å ikke gi midler til dette prosjektet. 

 

Deretter ble protokollen godtatt. 

Sak 4 - Styrevedtak i perioden (vedtak) 

Søknad fra Ålesund Sharks U19 (vedtak) 

 

Vedtak: 

Styret i NBBF, region Mitt, gir Ålesund U19, anledning til å benytte følgende spillere 

på U19 laget ut sesongen 2022-2023 

 

NN1, født 2003  

NN2, født 2003  

NN3, født 2003  

Navn arkivert hos Region Midt og hos Ålesund. 

 

Forutsetning: 

Hvis de blir benyttet i kampsammenheng på 1M laget, som spillere eller reserver (det 

vil si å bli oppført på kampskjema), skal de IKKE benyttes senere på U19 laget i 

sesongen 2022-2023. Dispensasjonen trekkes automatisk tilbake. 

 

Begrunnelse: 

Det er ikke andre seriespill i Ålesund som kan gi dem kamperfaring i inneværende 

sesong. 

 

Sak 5 - Administrative avgjørelser i perioden (orientering) 

Det har fra administrasjon blitt gitt dispensasjoner for følgende spillere, ut i fra 

tidligere presedens: 

 

Klubb Født Årsklasse Vedtatt av  

     

Melhus     

NN4 2006 U16 09.11.22 - admin Etter at Melhus U17 har trukket lag 

NN5 2006 U16 09.11.22 - admin Etter at Melhus U17 har trukket lag 

NN6 2006 U16 09.11.22 - admin Etter at Melhus U17 har trukket lag 

Navn arkivert hos Region Midt og Melhus. 

 

Singsaker og Tiller har fått dispensasjon til å spille med over-årige spillere i U15J-

serien.  



  

 
 
 

Sak 6 - Daglig Leder drift (orientering) 

Ekstraordinært Regionsting ble arrangert 17.10.22 på TEAMS. Arild Moe ble valgt til 

ny styreleder. 

 

Verdal IL har blitt tatt opp som medlem i NBBF. 

 

Det har blitt arrangert et sekretariatskurs på TEAMS. Dette var et gratis kurs for 

deltakere. Det var over 70 som deltok på kurset. Instruktør: Jone Westrum. 

 

Det har blitt arrangert et kamplederkurs i Trondheim med 14 deltakere (6 fra 

Sverresborg Hoops Bredde, 5 fra Midtbyen, 2 fra Singsaker og 1 fra Sørsia). 

Instruktør: Jone Westrum. 

 

Det har blitt arrangert EasyBasket i Rosenborghallen helgen 5.-6. november. 45 

påmeldte lag! Arrangør: Singsaker 

U10: Stjørdal 2 lag, Ålesund 2 lag, Midtbyen, Ranheim, Sverresborg Hoops 

U11: Sverresborg Hoops 2 lag (1 jentelag og 1 guttelag), Melhus, Oppdal,  

U12: Midtbyen 4 lag, Singsaker 3 lag, Melhus 2 lag, Stjørdal 2 lag, Sverresborg 

Hoops 2 lag (1 jentelag og 1 guttelag), Ålesund 2 lag, Oppdal, Tiller og Utleira 

U13: Sverresborg Hoops 4 lag (2 jentelag og 2 guttelag), Ranheim 3 lag, Singsaker 2 

lag, Sørsia 2 lag, Tiller 2 lag, Melhus, Utleira og Midtbyen jentelag 

 

 

Sak 7 – Økonomi (orientering/vedtak) – Mathias  

a) Regnskap pr 30.09.2022 (orientering)  

Styret tok orientering til etterretning. 

b) Seriekontingent sesongen 2022-2023 (orientering) 

Forslag fra administrasjon ble godkjent av styret. 

c) EB arrangementsstøtte til klubbene (orientering) 

Styret tok orientering til etterretning. 

 

 

Vedtak til sak 7 b) 

 

1. Det er foreslått at trukket lag fra Stjørdal U16 gutter skal betale bot, men 

ikke kontingent da Sverresborg Hoops tok over deres plass.  

2. Midtbyen U13J som har trukket lag fra U15 jenter skal ikke betale 

kontingent eller bot da det er inngått avtaler rundt løsninger.  

3. Melhus deltar i sin første sesong. Melhus har trukket 2 guttelag. De er i en 

vanskelig situasjon og har søkt om frafall av bot i denne saken. Styret 

godkjenner denne søknaden om at Melhus slipper å betale bot, men må 

betale full seriekontigent. 

 



  

 

Sak 8 – Handlingsplan (orientering) 

Ingen nye oppdateringer.  

 

Sak 9 – Årsplan (orientering) 

Skogn ønsker å sette opp et EB-trenerkurs, men de er foreløpig ikke så mange 

deltakere til at kurset kan settes opp på Skogn. De kommer til å delta på neste EB-

trenerkurs i Region Midt. 

 

VGY jobber med å sette opp et aspirantdommerkurs i Trondheim, enten i desember 

eller i januar. 

 

Styremøter 2023: 

Mandag 09.01.23 

Mandag 06.02.23 

Mandag 06.03.23 

Tirsdag 11.04.23 

 

Regionsting 2023 – Viola ser på datoer som er brukt tidligere og kommer med et 

forslag. 

 

Sak 10 – Serieavvikling (orientering) 

Serieoppsettet for hele sesongen ble sendt ut til klubbene søndag 09.10.22. 

 

- Midtbyen har trukket 1 av 2 lag i U13-serien (11.10.22). 

- Midtbyen har trukket 1 av 2 lag i U15J-serien (18.10.22). Dette skyldes at det 

ble gitt dispenasjon på alder til over-årige spillere hos Singsaker og Tiller. 

Dilemmaet sto mellom at både Singsaker og Tiller hadde trukket laget pga for 

få spillere, eller at Midtbyen U13J trakk laget pga at de er yngst. VGY foreslår 

at Midtbyen U13J ikke skal betale seriekontigent og bot for at de trakk dette 

laget, mtp at tilbudet har blitt endret veldig etter at de meldte på laget. Dette 

laget vil delta på EB-turneringene denne sesongen. 

- Melhus har trukket U13 og U17 fra serie (10.11.22). 

 

Denne sesongen har det vært flere dager hvor dommere har dømt flere enn 2 

kamper samme dag. Dette skyldes at det er flere kamper denne sesongen, men ikke 

flere dommere. Alle kamper har 2 kvalifiserte dommere for nivået. 

 

 

Sak 11 – Eventuelt 

 

 


