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Trondheim, 15. november 2019 

 
Til: 
NBBF Region Midts Interimsstyre 
 

Innkalling til styremøte nr. 2019-07 
 
Tid: Mandag 11. november 2019 klokken 1900  
Sted: Idrettens Hus, Ingvald Ystgaards veg 3A, 7047 Trondheim 
Til stede: Mathias Aarskog (MAa), Guro Samanns (GS), Trond Schwenke (TS), Mathias Dørmænen (MD) 
Ragnhild Stavå (skype) og Viola Gyorgyi (VGY) 
Forfall: Josefine Caroline Stokke Haugom (JCSH) 
Referent: Trond Schwenke 
 
 
Saksliste: 
 

1. Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2019-06 
2. Godkjennelse av saksliste 
3. Saker til eventuelt 
4. Styrevedtak i perioden 
5. Administrative avgjørelser i perioden 
6. Daglig Leder drift (orientering) 
7. Økonomi (vedtak/orientering) – Mathias Aa 

a) Seriekontingent sesongen 2019/2020 (vedtak) 
b) Regnskap 3. kvartal (orientering) 

8. Flytte ned en årsklasse (vedtak) 
9. SPU (orientering) – Mathias D 

 
 

 Eventuelt 



Side 2 av 3 

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

Sak 1 – Godkjenne protokoll (vedtak) 
Protokoll fra styremøte 2019-06 ble godkjent.  
 
Sak 2 – Godkjenne sakslisten (vedtak) 
Sakslisten ble godkjent. 
 
Sak 3 – Saker til eventuelt (orientering) 
Et styrevedtak i fjor om bruk av 6-er ball i U15 serie var feilformulert. Dette ønsker man å endre. 
 
Sak 4 – Styrevedtak i perioden (orientering) 
Styret godkjente på mail dispensasjonssøknad fra Ranheim U17 vedrørende bruk av overårige spillere. Uten 
denne dispensasjon er det stor sjanse for at Ranheim trekker laget. 
 
Ranheim U17 får unntak fra regelen om at 2002-spillerne som Ranheim har fått dispensasjon for, bare kan 
være to av gangen på banen i kampene – kan alle 2002-spillerne få spille samtidig i kampene. 
Ranheim U17 får også dispensasjon for en 2001-spiller til å spille U17. Dette er aktuelt dersom Ranheim får 
overtalt Jonas Fiva Sletten til å spille noen kamper for oss i år. Ranheim vil kjøpe en åpen lisens for om mulig 
hente inn hjelp for å kunne stille lag til kampene.  
 
Sak 5 – Administrative avgjørelser i perioden (orientering) 
Ingen administrative avgjørelser er tatt av DL i perioden. 
 
Sak 6 – Daglig Leder drift (orientering) 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
Sak 7 – Økonomi (vedtak/orientering) – Mathias Aa 
a) Seriekontingent sesongen 2019/2020 (vedtak) 
Forslag seriekontingentene ble forevist. Det er behov for å øke satsene for å få budsjettene til å gå opp. Det ble 
gjort en endring fra i fjor for 1K kvinner, U17 og U19 som alle ble økt fra 7000 til 8000 kroner. Dette støtter 
under noe dyrere kontingent når man blir eldre. Forslaget ble vedtatt. 
 
b) Regnskap 3. kvartal (orientering) 
Vi vil gå noe mer underskudd enn hva vi har budsjettert Vi har imidlertid så sterk likviditet at dette ikke skaper 
operative problemer. 
 
Sak 8 – Flytte ned en årsklasse (vedtak) 
Ranheim U14 søker om å bytte årsklasse nå, og spille resten av sesongen i U13, da 5 spillere i årsklassen 2005 
har sluttet. 
 
Vedtak: Det praktisk veldig vanskelig å legge om seriespillet som er oppsatt, da blant annet U13-serien har lag 
fra Molde. Regionen ser ikke at vi har ressurser til å gjøre dette nå. Styret oppfordrer Ranheim til å melde på 
dette laget i U13 EB helgene, slik at de kan få en opptur der og samtidig stå ut i sesongen der de er påmeldt. 
 

Sak 9 – SPU (orientering) – Mathias D 

Første SPU-samling er avlyst.  
Mathias D har klargjort informasjon til utsendelse og denne er nå delt med DL. DL sender ut dette til 
klubbene. Frist for påmelding til førstkommende samling er satt til 25 november. 
 
Sak 10 – Eventuelt 

A. Et styrevedtak i fjor om bruk av 6-er ball i U15 serie var feilformulert. Dette ønsker man å endre. Man 
kom fra til at dette var et vedtak som kun gjaldt forrige sesong og er derfor ikke gyldig i inneværende 
sesong. Man besluttet allikevel en ny formulering som gjelder nå: I de situasjoner hvor jentelag stiller i 
gutteserie skal man benytte ball etter regler for jenter. Dette vil typisk gjelde hvor jentene ikke har 
tilbud om å spille i jenteserie og derfor stiller i gutteserie. 
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B. Stjørdal Basket ønsket å utsette dommerbetaling da man sjelden har penger tilgjengelig for utbetaling 
og trenere eller andre må legge ut penger for dommere. Dette vil kreve en regelendring og ble derfor 
ikke vedtatt. 
 

C. Gjennomgang av bøter og honorar diskutert i styremøte 06. 
Dokumentet «2019-06 Sak 6 – 2019 NBBF Midt Bøter og honorarer.» ble gjennomgått. Det ble gjort 
mindre rettinger i dette. Dette dokumentet vil nå bli formalisert i et eget dokument som deles med 
klubbene i regionen. 

 

 
Neste styremøte er 9. desember. 


