
  

 
 
 

 
Trondheim, 12. januar 2021 

Protokoll til styremøte nr. 2021-01 

Tid: Tirsdag 12. januar 2021 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. 2020-08 

2. Godkjennelse av saksliste 

3. Saker til eventuelt 

4. Styrevedtak i perioden 

5. Administrative avgjørelser i perioden 

6. Daglig Leder drift (orientering) 

7. Økonomi (orientering) 

a) Bøter/gebyr høsten 2020  

8. Handlingsplan (orientering) 

9. Serieutvikling (orientering/vedtak) 

a) Serieoppsett 2020/2021 (orientering) 

b) Elektronisk dommerbetaling (orientering) 

10. Terminliste 2020/2021 (orientering) 

11. Eventuelt 

 - Kurset «Styrearbeid i praksis» (orientering) 

  

  
 

 

 



  

 
 
 

Sak 1 - Godkjennelse av protokoll (vedtak) 

Vedtak: Dokument «RM 2020 protokoll styremote 2020-08» ble godkjent. 

 

Sak 2 - Godkjennelse av Saksliste (vedtak) 

Vedtak: Sakslisten ble godkjent. 
 

Sak 3 - Saker til eventuelt  

- Kurset «Styrearbeid i praksis» 

- Forberedelser av regionstinget 

 

Sak 4 - Styrevedtak i perioden (orientering) 

Ingen styrevedtak i perioden 

 

Sak 5 - Administrative avgjørelser i perioden (orientering) 

VGY var i Istanbul for å dømme EuroLeague og Mathias godkjente på vegne av VGY 

dispensasjon på spiller i Stjørdal Basket alder U16.  Denne dispensasjonen er helt lik den 

andre dispensasjonen klubben har fått for sin spiller født 2004. Klubben er informert om 

reglene for dispensasjoner i Region Midt. 

 

Sak 6 - Daglig Leder drift (orientering) 

All basketaktivitet i hele Norge (bortsett fra toppidretten) er satt på pause fra 3. januar til 19. 

januar. 

 

6 deltakere fra Region Midt deltok på 3X3 dommerkurs arrangert av NBBF via Microsoft 

Teams tidlig i desember. Disse mangler nå kun praksis for å være godkjente 3X3-dommere. 

 

Ranheim arrangerte sesongens første EasyBasket helgen 5.-6. desember i Vikåsenhallen. 22 

lag deltok på arrangementet. 

 

Kamplederkurset som ble startet i forbindelse med Singsaker sitt EB-arrangement ble 

avsluttet i forbindelse med Ranheim sitt EB-arrangement. Region Midt har nå 20 nye 

kampledere. 

 

Kvalifiseringsturneringene for U16NM og U19NM i Region Midt som var planlagt siste helg 

før jul er utsatt til vinterferien 2021. Alle kamper spilles i Trondheim. 

 

Aspirantdommerkurset som var planlagt i Molde før jul er utsatt pga korona hos flere av 

deltakerne. 

 



  

 
 
 

 

Sak 7 – Økonomi (orientering)  

Gebyr knyttet til omramming av kamper grunnet Covid i desember blir ikke ilagt klubbene 
som ikke kunne stille på reiser her. 
 
Bøter og reisekost knyttet til ikke å stille lag i november før Covid innskrenkelser som gjelder 
en klubb blir heller ikke effektuert. Men her må gjeldende klubb betale utgifter regionen har 
hatt til halleie for den avlyste kampen. 
 
Regionen tar over føring av regnskap for å spare utgifter til regnskapsfører. 
 

Sak 8 – Handlingsplan 2021 (orientering) 

Ingen oppdatering på handlingsplan siden forrige styremøte. 
 
 

Sak 9 – Serieutvikling (orientering)  

a) Serieoppsett 2020/2021 (orientering) 
 

Fra sesongstart til og med i dag er det gjennomført 121 seriekamper i Region Midt, av totalt 
399 planlagte kamper ved sesongstart. Det skal spilles totalt 366 kamper i aldersbestemte 
klasser sesongen 2020/2021. 
 
Det er godkjent fra NBBF at vi kan spille seriekamper i mai 2021.  
 
VGY tok initiativ til å samle HF-gruppa i Trondheim, og hadde et møte 07.01.21 med de store 
hallidrettene, Idrettsrådet og Trondheim kommune for å se på muligheten for å forlenge 
Idrettsperioden i Trondheim frem til utgangen av mai. På Stjørdal, i Molde og i Ålesund er 
det ledig halltid på helg til gjennomføring av seriekamper i mai 2021. Det vil være 
utfordrende å spille kamper i mai, mtp at det er en del «røde dager». Trondheimslag må 
beregne at mange kamper blir berammet til treningstid på hverdager fra pausen er over. 
Det er ikke noe ny oppdatering på oppstart av fase 1 for seniorbasket. 
 
b) Elektronisk dommerbetaling (orientering)  

 
Etter oppstart med elektronisk dommerbetaling har det blitt en del forsinkelser på 
utbetaling, samt at det for regionsdommere og forbundsdommere har det blitt flere feil i 
systemet. Forsinkelsene på utbetaling har vært opp mot 3 uker. Det er fortsatt noen 
utfordringer med elektronisk dommerbetaling som det jobbes med.  
 

Sak 10 – Terminliste 2021 (orientering) 

VGY har sjekket opp om mulighetene for å arrangere EB-trenerkurs og aspirantdommerkurs 

digitalt, og hva slags utstyr som eventuelt det må investeres i.  
 



  

 
 
 

 

 

Sak 11 – Eventuelt 

- Det er ønskelig fra NBBF at alle styremedlemmer tar kurset «Styrearbeid i praksis». 
Kurset arrangeres av NBBF. NBBF ønsker ikke digitalt møte og vi må derfor avvente å 
ta dette kurset. 

- Forberedelser av regionstinget må komme i gang. Mathias og Viola vil se på sjekkliste 
og gi beskjed hvor de evt. trenger hjelp til dette. 

 
 
 


