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Org.nr.:            971 375 973 
Bankkonto:     5361.08.29011 
Webadresse:  www.basket.no/regionmidt 

Trondheim, 02.02.19 

 

Protokoll styremøte nr. 2019-1 
 
Tid: Mandag 21. januar klokken 1530-1900 

 
Sted: Idrettens Hus, Ingvald Ystgaards veg 3 A, 7047 Trondheim (Møterom IK16 Kroken) 
 
Til stede: Mathias Aarskog (MAa), Pål Wahl (PW), Sylvi Sand (YS), Josefine Stokke Haugom (JCSH) og Viola 
Gyorgyi (VGY) 
Forfall: Silje Særheim (SS) 
Referent: Viola Gyorgyi 
 
Saksliste: 

1. Godkjennelse av styremøte nr. 2018-09 
2. Godkjennelse av saksliste 
3. Saker til eventuelt 
4. Saker behandlet i perioden (vedtakssaker tatt på mail)  
5. Administrative avgjørelser i perioden 
6. Daglig leder drift (orientering) 
7. Veien videre... (orientering) – Silje 

a. Valgkomite 
b. Regionsting 

8. Rekruttering 
a. «Foreldrevettregler» (orientering) – Silje 
b. Forskjell i nivå på lag (orientering) 

9. Kommunikasjon mellom styret og DL (orientering) - Vicky 
10. Økonomi (vedtak/orientering) 

a) Budsjett 2019 
b) Støtte til DST 2019 (vedtak) 

11. Dispensasjoner 
a) Retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknader fremover - Vicky 

12. Dommere 
a. Reiseregning kampledere (vedtak) – Josefine 
b. Bøter for manglende dommere (vedtak) - Josefine 
c. Lønn dommere (orientering) - Pål 

13. Bøtereglement (orientering) - Vicky 
14. Registrering av interimsstyret i ALTINN (orientering) 
15. Seriekontigent 2M (orientering) – Pål 
16. Trenerregister (orientering) – Pål  
17. Eventuelt 
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1. Godkjennelse av styremøte nr. 2018-09 
Styreprotokoll 2018-09 ble godkjent. 
 

2. Godkjennelse av saksliste 
Saksliste ble godkjent 

 
3. Saker til eventuelt 

Henvendelse fra Sverresborg Hoops Elite 
 

4. Saker behandlet i perioden (vedtaksaker tatt på mail) 
Interimsstyret tok opp sak 9b) fra styremøte 2018-9 på nytt: 
Sak angående om overårige kan spille i EB-turneringer 
Vedtak: 2005-jentene kan spille U13 og 2006-jentene kan spille U12. 
Prinsippet som er fulgt er at jenter kan spille et år overårig når de spiller mot gutter. 

 
5. Administrative avgjørelser i perioden 

 Trygg/Lade trakk seg som arrangør for EB-helgen 09.-10. februar 2019. DL sendte ut 
en forespørsel til klubbene i Trondheimsregionen om noen ønsket å arrangere EB-
turneringen i Ladehallen. Ranheim og Stjørdal sendte inn søknader. Stjørdal ønsket 
å arrangere turneringen på Stjørdal, mens Ranheim tok på seg å arrangere 
turneringen i Ladehallen. Arrangementet ble tildelt Ranheim. 

 

 Det var planlagt et kampleder-kurs i forbindelse med EB-helgen på Stjørdal første 
helg i desember 2018. Dette ble avlyst pga for få deltakere (3 påmeldte). 

 

 DK ønsket å arrangere et kamplederkurs i forbindelse med Byåsen sin EB-helg 19.-
20. januar 2019. Det ble for lite tid til kamplederkurs og EB-turnering samme helg 
pga et nasjonalt arrangement (BLNO-kamp), så kamplederkurset ble avlyst. 

 
6. Daglig leder drift (orientering) 

Interimsstyret tok orientering til etterretning. 
 

7. Veien videre.. 
a) Klubbene i NBBF Region Midt innkalles til et klubbledermøte 04.02.19. 

Hovedagendaen for møtet blir veien videre i Region Midt. 
b) Regionsting 2019 er planlagt 18. mars. Oppgavene på forkant av tinget er delegert 

under møte. 
Vedtak fra Regionstinget 2017 sier at regionen kan ha inntil 4 styremedlemmer og 
inntil 2 varamedlemmer. Skal vi vurdere å gå ned i antall styremedlemmer for å få til 
et styre i Regione? 

 
8. Rekruttering 

a) Foreldrevettregler (orientering) 
Orientering tas til etterretning. 
Regionen gjør oppmerksom på oppførselen til foreldre og trenere under EB/EBC 
arrangementene. 

b) Forskjell på nivå på lag (orientering) 
Orientering tas til etterretning 
 
Tiltak: PW tar ansvaret for å sjekke denne problematikken dypere i henhold til vårt 
eksisterende EasyBasket konsept. 

 
9. Kommunikasjon mellom styret og DL 

Orientering tas til etterretning. 
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10. Økonomi  
a) Avventer tildeling av post 3 midler og tilskudd Talentcamp fra NBBF før budsjett 

vedtas.  
b) Støtte til DST 2019 

Vedtak: NBBF Region Midt støtter deltakere fra regionen som deltok på DST 2019 
med 650 kroner. 
 

11. Dispensasjoner 
Interimsstyret vil komme med forslag til regionstinget om at «Dispensasjonsreglementet» 
skal inn i kampreglementet til NBBF Region Midt 
 
Dispensasjon til overårige spillere kan innvilges etter søknad for spillere som er ett år eldre 
enn aldersklassen, og laget 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, og laget 
kan vinne serien eller gå til Regionsmesterskapet. Regionstyret kan, i spesielle tilfeller, etter 
søknad, innvilge dispensasjon for alder i aldersbestemte klasser. 
 

 
12. Dommere 

a) Reiseregning kampledere 
Vedtak:  
I de tilfeller det er nødvendig å bruke kampledere fra steder utenfor arrangørby for å 
gjennomføre et EasyBasket-arrangement, skal de etter avtale få dekket sine 
reisekostnader, slik dommere i regionale seriekamper får. For at regionen skal kunne 
holde dette innenfor budsjetterte rammer, skal oppdrag som innebærer 
utenbysreiser avtales med daglig leder på forhånd.  
 
Arrangørklubb dekker disse reisene og legger det inn i økonomirapporten som 
sendes til regionen. Økonomirapporten skal oppdateres til å inkludere også 
kampledere og deres honorarsatser.  
 

b) Bøter for manglende dommere 
Vedtak:  
Ihht. kampreglement skal klubber som ikke har én aktiv dommer per lag i seriespill 
fra og med U14-serien ilegges en bot på 2500 kr per manglende dommer.  
 
En dommer regnes som aktiv når han dømmer minst 10 seriekamper i NBBF Midt.  
Da vi har ny dommerstige denne sesongen trengs det en oppdatering. Styret vedtok 
at klubber som har kampledere skal belønnes for det, selv om ikke kamplederne 
bidrar til å dømme seriekamper. Har en klubb kampledere vil alle deres kampledere 
totalt telle som 1 aktiv dommer.  
Kampledere totalt = 1 aktiv dommer 
 
Dommere som dømmer langt flere enn 10 kamper, telles som flere dommere.  
10 kamper = 1 aktiv dommer 
20 kamper = 2 aktive dommere 
30 kamper = 3 aktive dommere … osv.  

 
Klubbene som ikke fyller kravet til antall dommere får etter sesongen 2018-2019 en 
bot på 1000 kr per manglende dommer i overgangsfasen med ny dommerstige. Fra 
sesongen 2019-2020 vil satsen være i henhold til kampreglementet til NBBF Midt.  
 
Eksempel: 
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En klubb har 8 lag i seriespill fra U14 og oppover. Klubben har 5 aktive dommere som 
dømmer over 10 kamper hver, klubben har også 4 kampledere. Denne klubben vil da 
bøtelegges for to manglende dommere = 2000 kr.  
 
 
 

c) Lønn dommere 
Saken er meldt inn til NBBF sitt styre. SS holder oss oppdatert om prosessen. 

 
13. Bøtereglement 

Oppfølging:  
Bøtereglementet (sist oppdatert i 2014) gjennomgås av JCSH og VGY og legges frem på neste 
styremøte i sin helhet.  
 

14. Registrering av interimsstyret i ALTINN 
VGY skal sørge for at dette blir gjort. 
 

15. Seriekontingent 2M 
Saken er under behandling. 

 
16. Trenerregister 

VGY sender ut info til klubbene om eksisterende kanaler for kommunikasjon mellom trenere 
og klubbene. 
 

17. Eventuelt 
Styret tar saken til etterretning 

 

  
 


