
Trondheim, 13. april 2021

Protokoll til styremøte nr. 2021-04

Tid: Tirsdag 13. april 2021 klokken 1900 

Sted: Microsoft Teams 

Til stede: Mathias Aarskog (MAa), Trond Schwenke (TS), Guro Samanns (GS), Greg Knudson (GK), Henrik 
Andersen (HA) og Viola Gyögyi (VGY).

Gjest: Axel Langaker (AL)

Forfall: Ragnhild Stavå (RS)

Referent: Trond Schwenke

Saksliste:

1. Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2021-03
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 30.03.21
b) Seriekontigent sesongen 2020/2021

8. Handlingsplan (orientering)
9. Serieavvikling (orientering)
10. Terminliste 2021/2022 (orientering)
11. Regionsting 2021 (orientering)
12. Anlegg (orientering)
13. Eventuelt



Sak 1 - Godkjennelse av protokoll (vedtak)
«RM 2021 protokoll styremøte 2021-03» ble godkjent

Sak 4 - Styrevedtak i perioden (orientering)
Ingen styrevedtak i perioden

Sak 5 - Administrative avgjørelser i periode (orientering)
Ingen administrative avgjørelser i perioden

Sak 6 - Daglig Leder drift (orientering)
Sverresborg Hoops arrangerte EasyBasket for U10 og U12 lørdag 20.03.21 i Munkvollhallen. 
Det deltok 8 lag i U10 (4 lag fra Sverresborg Hoops, 2 lag fra Tiller og 1 lag fra Ranheim og 
Singsaker) og 8 lag i U12 (3 lag fra Ranheim og Sverresborg Hoops og 1 lag fra Singsaker og 
Sørsia).

Utleira har meldt ifra at de ikke kan arrangere EasyBasket i Utleirahallen i april. VGY jobber 
med å finne erstatter som arrangere EB helgen 24.-25. april i Trondheim. Invitasjon til dette 
arrangementet vil forhåpentligvis bli sendt ut til klubbene i Trondheim mandag 12. april.

U16NM og U19NM sesongen 2020/2021 er avlyst.

Sak 7 – Økonomi (orientering) – Mathias
a) Regnskap pr 30.03.21

b) Seriekontingent sesongen 2020/2021
Vi avventer å sende ut seriekontingent til vi ser om det blir kamper avholdt ut over våren.

Sak 8 – Handlingsplan 2020 (orientering)
Ingen oppdatering på handlingsplan siden forrige styremøte.



Sak 9 – Serieavvikling (orientering) 
Nytt serieoppsett har blitt laget med første kamp 28.02.21 og siste kamp 30.05.21. Før påske 
var det kun satt opp kamper i Trondheim. Koronarestriksjoner endrer seg, og det må 
omberammes kamper som går på tvers av kommunegrenser etter påske. Foreløpig blir kamper
utsatt så lenge det lar seg gjøre. Sesongen må være avsluttet 30.06.21. 

Kamper som skulle spilles første helg etter påske i Ålesund og Molde har blitt utsatt til første 
helg i juni. Kamper videre utover april som må omberammes vil også bli forsøkt flyttet til 
juni, men her er det ennå ikke avklart med halltid.

Pr 10.04.21 er det spilt 63 kamper i nytt serieoppsett. Alle kamper i Trondheim. Det er pr i 
dag ikke tillatt å spille kamper på tvers av kommunegrenser, og det virker som om det heller 
ikke vil bli tillatt før tidligst i midten av mai.

Angående spørsmålet om å ta med tidligere spilte kamper fra 2020 inn i nytt serieoppsett, og 
gjøre om slik at det blir NBA/BLNO-tabell, så har det kommet inn tilbakemelding fra Stjørdal
og Molde om at de klubbene ønsker dette. Ingen andre klubber har meldt fra om ønske om 
dette.

Hvorvidt det evt. skal kåres serievinnere eller ikke vil avhenge av hvordan det blir med 
kamper før sesongen er over. Styret vil ikke ta stilling til hvordan dette skal gjøres på 
nåværende tidspunkt da det er mange forskjellige mulige utfall på resten av sesongen. Vi vil 
derfor ta stilling til dette når vi har klarhet i hvordan sesongen blir avsluttet.



Sak 10 – Årskalender 2021/2022 (orientering)
Dette er et foreløpig arbeidsdokument over årskalender for neste sesong. VGY ønsker 
tilbakemelding fra styret om det er mangler eller forslag til endringer.

Sak 11 – Regionsting 2021 (orientering)
Regionstinget er 27. april. Frist for å sende ut årsberetning, budsjett og regnskap er 1 uke før.

Orientering om endring av kampreglementet må inn på sakslisten for regionstinget.

Sak 12 – Anlegg (orientering) - Mathias
Orientering fremdrift Elitebane Trondheim Spektrum. 

Det arbeides med dette, men prosessen er ikke ferdig og det er enda ikke avgjort hvorvidt JETS kan 
spille sine kamper i Trondheim Spektrum.

Sak 13 – Eventuelt
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