
Protokoll til styremøte nr. 2020-01
Tid: Mandag 27. januar 2020 klokken 1900 

Sted: Storstua, Idrettens Hus, Trondheim

Til stede: Mathias Aarskog (MAa), Guro Samanns (GS), Trond Schwenke (TS), Mathias Dørmænen (MD) 
Ragnhild Stavå og Viola Gyorgyi (VGY)
Forfall: Josefine Caroline Stokke Haugom (JCSH)
Referent: Trond Schwenke

Saksliste:

1. Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2019-08
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) – MAAB

1. Budsjett
2. Regnskap

8. 2M-sluttspill (vedtak) – VGY 
9. Handlingsplan 2020 (orientering) – VGY 
10. Aktivitetsplan 2020 (orientering) – MAA
11. SPU (orientering) – MD
12. Jentebasket (orientering) – GS
13. Regionsting 2020 (orientering) – MAA

1. Valgkomite
2. Tingdokumenter
3. Påmelding serier 2020/2021

Eventuelt



Sak 1 – Godkjenne protokoll (vedtak)
Protokoll fra styremøte nr. 2019-08 ble godkjent.
 

Sak 4 – Styrevedtak i perioden (orientering)
Ingen styrevedtak i perioden.

Sak 5 – Administrative avgjørelser i perioden (orientering)
DL har godkjent 2 overgangssøknader, selv om fristen for overganger var 15. desember. Den 
ene spilleren hadde ikke tilbud i sin opprinnelige klubb, mens den andre spilleren har flyttet ut
av byen samt at han ikke hadde spilt basket på 3 sesonger.

Sak 6 – Daglig Leder drift (orientering)
DL orienterte om drift og saker meldt inn i perioden.

Sak 7 – Økonomi (orientering/vedtak)

Kort orientering om at regnskap er ferdig til punching 1. februar.

Sak 8 – 2M-sluttspill (vedtak)
2M-serien spilles som kjent som enkel serie denne sesongen. Denne skal være ferdigspilt til siste helg i
vinterferien. Klubbene er informert om at de 8 beste lagene går videre til et sluttspill. Det skal 
arrangeres A- og B-sluttspill.
Vedtak: Seeding bestemmer hjemmelaget i ulike kampene da det ikke er informert om annet og vi ikke 
kan pålegge enkelte klubber mer utgifter ved at vi velger dette foran andre. Neste år vil vi vurdere 
reisefordeling for hele serien.

Sak 9 – Handlingsplan 2020 (orientering)
VGY har månedlige gjennomganger med Espen Johansen om status på handlingsplan. Handlingsplan 
blir et fast punkt på styremøter fremover.

Sak 10 – Aktivitetsplan 2020 (orientering)
MAA ønsker at styret skal se på hvilke kurs og arrangement som skal planlegges fremover. 
Aktivitetsplan ble lagt frem for innsetting av datoer for kurs, møter etc. 

Sak 11 – SPU (orientering)
MD orienterte om hvordan første samling var. Neste samlinger er fredag 14. februar og lørdag
15. februar.



Sak 12 – Jentebasket (orientering)
GS presenterte et jentebasketprosjekt. Prosjektet får navnet «Prosjekt Jentebasket» som skal 
utlyses til klubben. Total søknadssum er kr 20 000,-. 

Sak 13 – Regionsting 2020 (orientering)
Sjekkliste for regionsting ble presentert. Arbeidsoppgaver ble fordelt.

MAA tar kontakt med valgkomiteen for å få kandidater som vil stille til styret.

Sak 14 – Eventuelt
Mottatt klage på bruk av overårig spiller
Styret ble forelagt en sak knyttet til bruk av overårig spiller for et av lagene i aldersbestemte 
klasser. Den overårige spilleren var tildelt dispensasjon på grunnlag av at det var en helg hvor
laget manglet spillere pga konfirmasjonsleir. Klubben har i kampene etter fortsatt å bruke 
spilleren for å forsterke laget, på tross av de hadde flere yngre spillere tilgjengelig på benken. 
Dispensasjoner skal ikke gies for å forsterke lag.

Styret trekker derfor tilbake dispensasjonen. 

Klubben kan søke ny dispensasjon dersom de mangler spillere til å stille lag. 
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