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Organisasjonsplanen inngår i NBBF Midt styrehåndbok. 
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Organisasjonskart Regions nivå  

Regionsting 

Regionstyret 

m/komiteledere 
Komiteer 

Administrasjon 

Klubbstyrer, trenere, Spillere og andre enkeltmedlemmer 

Av organisasjonskartet følger også Regionens formål. Regionens formål er å arbeide for 

basketballidrettens utvikling innenfor regionen, og å fremme samarbeidet mellom 

idrettslagene. Regionen skal bistå NBBF i alle spørsmål som gjelder basketballidretten 

innen regionen.  

Regionen er opprettet av NBBF og består av alle idrettslag innen regionens grenser som 

er medlem i Norges Basketballforbund. Gjennom NBBF er regionen et 

organisasjonsledd innenfor NIF. Regionen er den faglige myndighet under NBBF 

innenfor regionens grenser. Grensene fastsettes av NBBF. Regionene skal følge NIFs og 

NBBF sitt regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder regionen uavhengig av hva som måtte stå 

i regionens egen lov.  

Klubber 
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1. Samspillet mellom styret, komiteer, utvalg og administrasjonen: 

a. Kommunikasjon med komiteer, utvalg og arbeidsgrupper: 
Der ikke annet er presisert i NBBF region Midt’s lov og Styrehåndboken, skal all formell 
kommunikasjon mellom komiteer, utvalg og arbeidsgrupper på den ene siden og styret og 
administrasjonen på den andre siden, gjøres gjennom daglig leder. Det er 
komiteenes/utvalgenes og arbeidsgruppenes utnevnte ledere som skal ivareta denne 
kommunikasjonen. 

i. Eventuelle fravik fra disse kommunikasjonslinjene reguleres av daglig leder, 
eventuelt i samråd med regionsstyret hvis styremedlemmer er involverte. 

b. Prinsippskisse for kommunikasjonslinjene: 

 
 

c. Merbelastning av organisasjonen: 
Saker som kan føre til en betydelig merbelastning for organisasjonen og/eller de 
administrative ressursene skal kanaliseres gjennom styreleder og daglig leder. 

2. Vedlegg til NBBF Region Midt’s styrehåndbok 

a. Styrets sammensetning og rollefordeling. 

3. Liste over revisjoner: 

 
Dato: Revisjon Nr.: Endringer: 

05.03.2018 1.0 Organisasjonsplan 05.03.18vedtatt på styremøte. 
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Verv: Navn: Fokusområde: Beskrivelse av hovedfokus: Administrativ 
kontakt: 

 
Styreleder 

 
Andrew Perkis 
(Olderlaget IF) 

 
Overordnet 

- Innkalle og lede styremøter og andre idrettspolitiske møter i regi 
av NBBF Region Midt, hvis det ikke velges en egen dirigent for 
møtet. 

- Samordning av styrets arbeid og vedtak. 
- Overordnet kontakt med daglig leder. 
- Representasjon. 
- Overordnet ansvar. 

 
Daglig Leder  
Viola Gyorgyi 
 

 
Nestleder 

 
Mathias Aarskog 
(Sverresborg IF Hoops 
Basket Bredde) 

 
Kommunikasjon 
 
Pr 
 
 
 
 
 
Økonomi og 
internkontroll 
 
Leder  
seriekomiteen 

- Representasjon. 
- Styreleders stedfortreder. 
- Kommunikasjon internt og eksternt  
- Operativt fokus på:  

o Kommunikasjon internt og eksternt  
o Media 
o Sponsorer og sponsorater, gavefond, tilskuddsordninger, 

legater. 
-  Hovedfokus rettet mot: 

o Økonomistyring. 
o Intern kontroll 

- Fokus på:  
o Seriespill og ha en støttefunksjon ved administrasjonens 

oppsett av seriespillet.  
o Behandle søknader og spørsmål vedrørende seriespill 
o Behandler søknader som parallelle 

spilletillatelser/overganger 
o Behandle innkomne protester på kamper/benyttet ikke 

berettiget spiller 

 
Daglig leder 
Viola Gyorgyi 
 
 

 
Styremedlem 

 
Daniel Løvland 
(Byåsen Basketballklubb) 

 
Leder dommer-
komiteen 

- Fokus på:  
o Rekruttering av nye dommere og utvikling av dommere 

(eks. kurs, observasjon) 
o Legge forholdene til rette for dommernes virke. 
o Hovedansvar for å utdanne og videreutdanne dommere. 
o Bidrar til å avvikle aspirant og regionsdommerkurs  
o Godkjenne kvalifiserte instruktører innenfor dommerfaget 

til regionens virke.  

 
 
Daglig leder 
Viola Gyorgyi 
 

 
Styremedlem 

 
Mathias Dørmænen 
(Sverresborg IF Hoops 
Basket Bredde) 

 
Leder trenerkomiteen  

- Fokus på:  
o Sette rammene for og koordinere utdanningsrelaterte 

prosjekter med administrasjonen. 
o Rekruttering av nye trenere og utvikling av trenere (eks. kurs, 

observasjon) 
o Legge forholdene til rette for trenerens virke. 
o Hovedansvar for å utdanne og videreutdanne trenere. 
o Godkjenne kvalifiserte instruktører innenfor trenerfaget til 

regionens virke. 
o Samarbeide med fokusområdet for talentutvikling mht. 

trenere, utdanningstiltak, samlinger etc. for disse. 
o Den lille trenerhelg. 
o Andre trenersamlinger gjerne i samarbeid med andre komiteer 

Daglig leder 
Viola Gyorgyi 
 

 
Styremedlem 

 
Susana Piedrasanta 
(Byåsen Basketballklubb) 

 
Leder 
Rekrutteringskomiteen 

- Fokus på:  
o Planlegge og iverksette rekrutteringstiltak. 
o Ansvar for aktivitetslederstillingen med Nidaros Jets 
o Tilrettelegge for klubbene i deres rekrutteringsarbeid. 
o Bedre produktet Easy Basket/Easy Basket Challenge i regi av 

regionen. 
o Sette rammene for, og koordinere relaterte prosjekter med 

administrasjonen. 
o Delta på noen EBC arrangement 

 
 
Daglig leder 
Viola Gyorgyi 
 

 
Styremedlem 

 
Nantika Tronsvang 
(NTNUI Basket) 

 
Nestleder 
rekrutteringskomiteen  

- Fokus på:  
o Planlegge og iverksette rekrutteringstiltak spesielt for jenter 

 
Daglig leder 
Viola Gyorgyi 
 

En i styret må 
ha dette som 
ansvar. Vicky 
gjør jobben. 

 Talentutvikling - Fokus på:  
o Alle prosjekter som berører talentutvikling av spillere. 
o Regionslag og drift av disse. 
o Regionens forhold til landslagsdriften. 
o Ansvarlig for regionens strategi hva gjelder talentutvikling i 

forhold til nasjonale føringer 
- Ansvarlig for innstilling av trenere til regionslag i samarbeid med 

trenerkomiteen. 

Daglig leder 
Viola Gyorgyi 


