
 

Protokoll til styremøte nr. 2020-07 

Tid: Tirsdag 5. november 2020 klokken 1900  
Sted: Microsoft Teams 
 
Til stede: Mathias Aarskog (MAa), Trond Schwenke (TS), Guro Samanns (GS), Ragnhild Stavå (RS), Greg Knudson 

(GK), Henrik Andersen (HA)  og Viola Gyorgyi (VGY) 

Gjest: Silje Særheim (SS), Kontroll komiteen invitert før møtet: Vegard Tøfte og Tore Olsen. 

Forfall: Trond Schwenke (TS), Ragnhild Stavå (RS), Greg Knudson (GK) 

Referent: Mathias Aarskog 

Saksliste: 

1. Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2020-06 

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  

a) Budsjett 2021 

8. Handlingsplan 2020 (orientering) – Vicky 

a) Handlingsplan 2021 

9. Serieutvikling (orientering/vedtak) – Vicky / Mathias 

a) Serieoppsettet. Seniorer skal med. 

b) Elektronisk dommerbetaling 

10. Rekruttering. Jentebasket. Nye klubber. (orientering) – Mathias  

11. Terminliste 2020/2021 (orientering) – Vicky  

12. Eventuelt 

a) Nytt klubbledermøte 

 

Sak 1 – Godkjenne protokoll (vedtak) 

Gjennomgang av styreprotokoll 2020-6 som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post. 

Styreprotokoll ble tatt til etterretning uten kommentar. 



Sak 2 – Godkjennelse av saksliste (vedtak) 

Vedtak: Sakslisten ble godkjent. 

 

Sak 3 – Saker til eventuelt 
Innmeldt sak fra Sørsia Basket 

 

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

 

Sak 5 – Administrative avgjørelser i perioden (orientering) 
Styret har godkjent mange dispensasjonssaker i perioden. 
De lag som har fått innvilget dispensasjon er varslet og disse lagene blir merket med D i 
Turneringsadmin. 
Styret har tildelt Midtbyen Basket kr 10 000,- til etablering og drift av en jenteserie for J06-09 i 
sesongen 2020/21, med oppstart i november 2020. Det må leveres en rapport over utgifter med 
kvitteringer. Vi vil videre tildele nye kr 10 000,- i begynnelsen av 2021, med samme krav. 
 

Sak 6 – Daglig Leder drift (orientering) 
Styret tok orientering til etterretning. 

Sak 7 – Økonomi (orientering/vedtak) 
Styret har startet arbeidet med budsjett for 2021. Antall kurs, møter og egenandeler ble diskutert. 

 
Sak 8 – Handlingsplan 2020 (orientering) 

a) Handlingsplan 2021 ble diskutert. 

 
Sak 9 – Serieutvikling (orientering) 

a) Tidligere melding om at senioerer starter 20. november er enda uklart grunnet 

oppblomstring av Covid 19. 

b) Elektronisk dommerbetaling er for Region Midt planlagt helgen 21.-22. november. 

 

Sak 10 – Rekruttering. Jentebasket. Nye klubber (orientering) 
Den første EB-helgen ble avlyst grunnet Covid 19. Dessverre ingen response på vår søken 
etter trener for ny klubb i Orkanger. 
 

Sak 11 – Terminliste 2020/2021 (orientering) 
Det ble vedtatt møtedatoer for styremøter og klubbledermøter. Legges ut på kalender på 

hjemmesiden. 



Med 22 deltagere på kamplederkurs denne uken vurderes det er aspirantdommerkurs før 

jul. 

 

Sak 12 – Eventuelt 
a) Etter avlysning av klubbledermøte forrige uke er det kommet flere ønsker om å 

arrangere et nytt møte snarlig. Ny dato er 17. november kl 19.00 på Microsoft Teams. 
b) Innmeldt sak Sørsia Basket. Klubben ønsker mer fokus på rasisme innen basket. 

Region Midt ønsker bistand fra NBBF om temaet. 


