
Trondheim, 9. februar 2021

Protokoll til styremøte nr. 2021-02

Tid: Tirsdag 9. februar 2021 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 Györgyi (VGY).

Gjest: Axel Langaker (AL)

Forfall: 

Referent: Trond Schwenke

Saksliste:

1. Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2021-01
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)
8. Handlingsplan (orientering)
9. Serieutvikling (orientering/vedtak)

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

- Opplæring Teams (orientering)



Sak 1 - Godkjennelse av protokoll (vedtak)

«RM 2021 protokoll styremøte 2021-01» ble godkjent

Sak 4 - Styrevedtak i perioden (orientering)

Ingen styrevedtak i perioden

Sak 5 - Administrative avgjørelser i perioden (orientering)

Ingen administrative avgjørelser i perioden

Sak 6 - Daglig Leder drift (orientering)

Det er for tiden liten basketaktivitet i hele Norge grunnet pandemien. Daglig leder 
orienterte om avlyste kamper og turneringer. 

Sak 7 – Økonomi (orientering/vedtak) – Mathias

Fullmaktsmatrise for styring av økonomi ble gjennomgått og lagt fram til godkjenning. 
Fullmaktsmatrisen ble vedtatt.

Sak 8 – Handlingsplan 2021 (orientering)

Ingen oppdatering på handlingsplan siden forrige styremøte.

Denne planen vil nå bli revidert før neste møte.



Sak 9 – Serieutvikling (orientering/debatt) 

Situasjonen rundt utfordringer med kamper som er avlyst og hva man skal gjøre videre 
ble debattert. 

Regionen ønsker at det så langt det er mulig skal spilles kamper og gis tilbud til alle i 
regionen om dette. 

Det er imidlertid veldig uklart når det kan åpnes opp for kamper og vi må foreløpig la 
dette bero i påvente av at myndigheten åpner opp for dette igjen. Administrasjonen vil 
komme opp med forslag til styret på hva som anbefales når dette blir avklart.

Sak 10 – Terminliste 2020/2021 (orientering)

SPU-samling som er planlagt helgen 20.-21. februar i Munkvollhallen/Husebyhallen ble 
avlyst.

Sak 11 – Regionsting 2021 (orientering)
Vi planlegger regionstinget 27. april som et digitalt arrangement. Vi vil sette opp et fysisk møte 
om det viser seg at vi kan gjøre dette når vi begynner å nærme oss 27. april.

Det ble vedtatt at vi setter opp et styremøte 11. mai hvor både nytt og gammelt styre deltar.

Sak 12 – Eventuelt
Det ble tilbudt undervisning i bruk av Teams men dette ble det ikke flagget større behov for.
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