
Protokoll til styremøte nr. 2020-08

Tid: Tirsdag 3. desember 2020 klokken 1900 
Sted: Microsoft Teams

Til stede: Mathias Aarskog (MAa), Trond Schwenke (TS), Guro Samanns (GS), Ragnhild Stavå (RS) og Greg 
Knudson (GK).

Gjest: Axel Langaker (AL)

Forfall: Henrik Andersen (HA) og Viola Gyögyi (på reise)

Referent: Trond Schwenke

Saksliste:

1. Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2020-07
2. Godkjennelse av saksliste
3. Saker til eventuelt
4. Styrevedtak i perioden
5. Administrative avgjørelser i perioden
6. Daglig Leder drift (orientering)
7. Økonomi (orientering)

a) Regnskap pr 30.9 2020 
b) Forslag til budsjett 2021

8. Handlingsplan (orientering)
9. Serieutvikling (orientering/vedtak)

Serieoppsett 2020/2021 (orientering)
10. Terminliste 2020/2021 (orientering)
11. Eventuelt

Ranheim GU14 har trukket sitt lag fra serien.



Sak 1 - Godkjennelse av protokoll (vedtak)

Vedtak: Dokument «RM 2020 protokoll styremote 2020-07» ble godkjent.

Sak 2 – Godkjennelse av saksliste (vedtak)

Vedtak: Sakslisten ble godkjent.

Sak 3 – Saker til eventuelt
Ingen nye saker.

Sak 4 - Styrevedtak i perioden (orientering)

Styret vedtok at klubbene selv kunne avgjøre om de ønsket å reise på tvers av kommunene for å 
spille kamper i perioden 10.11.20 – 30.11.20 uten å søke om omberammelse. Dette på grunn av nye 
anbefalinger fra regjeringen i forbindelse med Covid19 og reiserestriksjoner.

Sak 5 - Administrative avgjørelser i perioden (orientering)

Det ble godkjent søknad fra Stjørdal om dispensasjon for 2004-spiller til å spille i U16 – serien
 og søknad fra Tiller IL om dispensasjon for 2007-spiller for å spille U13-serien.

Sak 6 - Daglig Leder drift (orientering)

I november 2020 har over 50 regionskamper blitt utsatt. Hittil i sesongen 2020/2021 har det i Region 
Midt vært spilt 77 kamper (av totalt 366 kamper som er berammet for aldersbestemte klasser). 

Sesongens første EasyBasket-arrangement ble avlyst. Ranheim skal arrangere EasyBasket helgen 5.-6.
desember i Vikåsenhallen.

På Singsaker sin avlyste EB-helg var det påmeldt 25 lag (U10: 6 lag – U12: 9 lag – U13: 10 lag). Til 
Ranheim sin EB-helg er det påmeldt 23 lag (U10G: 4 lag – U11J: 2 lag – U11G: 1 lag – U12J: 1 lag – 
U12G: 8 lag – U13J: 2 lag – U12G: 5 lag). 

Det påbegynte kamplederkurset, som ble utsatt da alt ble avlyst første helg i november, blir fullført i 
forbindelse med EB-arrangementet til Ranheim. 

Det ble arrangert klubbmøte tirsdag 17.11.20 på Microsoft Teams med 21 deltakere fra Region Midt.

Region Midt startet med elektronisk dommerbetaling helgen 27.-29. november.

Sak 7 – Økonomi (orientering) – Mathias
a) Regnskap pr 30.9 2020. 

Ser ut til at Regionen går med et underskudd i 2020. Likviditeten er fremdeles 
tilfredsstillende.

b) Forslag til budsjett 2021



Med så mange lag (80 lag) som vi fikk påmeldt i 2020/2021-sesongen ser det ut til at vi kan
budsjettere med overskudd i 2021.

Sak 8 – Handlingsplan 2020 (orientering)
 Region Midt ligger godt an i henhold til handlingsplanene i 2020, da vi har hatt masse 

kursvirksomhet og SPU nå i høst.
 Det er utarbeidet handlingsplaner for 2021 sammen med NBBF. Disse skal ut på høring.

Sak 9 – Serieutvikling (orientering) 
Det er fortsatt ikke avklart noe rundt oppstart av fase 1 og fase 2 for seniorbasket. Forbundsstyret 
har gitt mandat til beredskapsgruppen i NBBF til å se på mulighetene for å endre hovedterminlisten. 
Dette kan åpne opp for at vi kan spille regionskamper også etter påske, men alt rundt dette er pr i 
dag ikke avklart helt. 

Sak 10 – Terminliste 2020/2021 (orientering)
Det blir ikke gjennomført flere aspirantdommerkurs i Trondheim før jul 2020.

 DL fortsetter dialogen med Ålesund om trenerkurs i Ålesund januar 2021.
 Sluttspill 2020/2021. Med tanke på alle utsatte kamper, spesielt i Region Øst og Vest, så er 

signalene at sluttspill ikke blir prioritert for å i stedet fokusere på å få gjennomført alle 
seriekamper. Men ingenting er vedtatt om dette.

Sak 11 – Eventuelt
Ranheim U14 har trukket laget fra seriespill sesongen 2020/2021 (vedtak)

Forslag fra DL: Tiller tar over plassen til Ranheim. Tiller spiller de resterende kampene som Ranheim 
var berammet til i sesongen 2020/2021, bortsett fra bortekamp mot Ålesund 12.12.20. Tiller betaler 
halv seriekontigent. Alle kamper før 22.11.20 blir satt til walk-over og tap 0-20 for Tiller.

Forslaget ble vedtatt av styret.
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