
  

 
 
 

 
Trondheim, 19. mai 2021 

Protokoll til styremøte nr. 2021-05 

Tid: Onsdag 19. mai 2021 klokken 1915  

Sted: Microsoft Teams  
 

Til stede: Mathias Aarskog (MAa), Trond Schwenke (TS), Guro Samanns (GS), Tone Merete Muthanna (TMM), 

Viteskic Ademir (VA), Sverre Francis Uijting (SFU), Raymond Gregory Knudson (KRG) og Viola Györgyi (VGY). 

Gjest:  

Forfall:  

Referent: Trond Schwenke 

Saksliste: 

Før vi starter på sakslisten tar vi en kort presentasjonsrunde av deltakerne 

1. Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2021-04 

2. Godkjennelse av saksliste 

3. Saker til eventuelt 

4. Styrevedtak i perioden 

5. Administrative avgjørelser i perioden 

6. Daglig Leder drift (orientering) 

7. Konstituering av styret 

a) Gjennomgang av hvordan vi er organisert og hvilke arbeidsoppgaver vi har 

(orientering) 

b) Fordeling av arbeidsoppgaver 

c) Deltakelse fra NBBF sentralt på styremøter 

d) Styrearbeid i praksis 

e) Datoer for styremøter sesongen 2021/2022 

8. Økonomi (orientering) 

a) Budsjett 2021 (orientering) 

b) Nytt fordelingsprinsipp post 3 midler fra NBBF (orientering) 

c) Økt stillingsprosent for daglig leder (orientering) 

9. Handlingsplan (orientering) 

10. Aktivitetskalender 2020/2021 (orientering) 

11. Serieutvikling (orientering) 

a) Serieoppsett 2020/2021 (orientering) 

b) Serieoppsett 2021/2022 (vedtak/orientering) 

b.i Arbeidsgruppe NBBF (vedtak) 

b.ii Dispensasjonssøknad Midtbyen (vedtak) 

b.iii Status påmeldte lag (orientering) 

12. Valgkomite (orientering) 

13. Eventuelt 

  



  

 

Sak 1 - Godkjennelse av protokoll (orientering) 

Det avtroppende styret har godkjent forrige styremøteprotokoll på mail. 

 

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) 

Singsaker arrangerte EasyBasket for U10 og U12 lørdag 24.04.21 i Rosenborghallen. Det deltok 

4 lag i U10 (1 lag fra Sverresborg Hoops, 1 lag fra Tiller og 1 lag fra Ranheim og 1 lag fra 

Singsaker) og 13 lag i U12 (5 lag fra Sverresborg Hoops, 3 lag fra Ranheim, 2 lag fra Singsaker, 2 

lag fra Sørsia og 1 lag fra Midtbyen). 

 

Sverresborg Hoops arrangerte EasyBasket for U13 søndag 25.04.21 i Åsveihallen. Det deltok 4 

lag i U13 (2 lag fra Ranheim, 1 lag fra Sverresborg Hoops og 1 lag fra Midtbyen). 

 

U13-kampen mellom Tiller og Midtbyen søndag 09.05.21 ble satt som walk-over da Midtbyen 

ikke kunne stille med nok spillere. 

 

Det ble arrangert klubbmøte 2021-03 torsdag 15.04.21 med 19 deltakere.  

 

Idrettsregistreringen for 2020 viste at vi NBBF Region Midt nå har 1588 aktive medlemmer. Det 

er en økning på 351 medlemmer fra 2019 (1237 aktive medlemmer), med en økning på 28,3%. 

 

Hallfordelingsmøtene i Trondheim nærmer seg slutten. Sommertrening er sendt ut til klubbene 

i Trondheim – det blir en justering på treningstidene i juni/august.  

 

Nidaros Jets har et ønske om å komme seg inn i Trondheim Spektrum F fra neste sesong, og det 

jobbes politisk med Idrettsrådet og Trondheim kommune for å få på plass 2 kurver og 

oppmerking til sesongstart. På sikt ønsker vi også å få inn flere kurver slik at det egner seg for 

breddeidrett/yngre med småbaner. Neste sesong vil det bli spilt regionskamper samt BLNO for 

Nidaros Jets og Midtbyen dersom alt kommer på plass.  

 

NBBF vil komme med info om eventuell refusjon av innbetalt lisens for sesongen 2020/2021 

etter 30.06.21. 

 

Oppdal har meldt på lag i U16 gutter. 



  

 
 
 

Sak 7 – Konstituering av styret  

a) Gjennomgang av hvordan vi er organisert og hvilke arbeidsoppgaver vi har 

(orientering) 

Det ble informert rundt saken på styremøtet. 

 

b) Fordeling av arbeidsoppgaver 

Ansvar ble fordelt som følger: 

Serie   –  Mathias Aarskog 

Dommere  – Sverre Francis Uijting / Raymond Gregory Knudson  

Økonomi  – Mathias Aarskog 

Trenere  – Tone Muthanna 

Rekruttering  – Guro Samanns / Ademir Viteskic 

Jentebasket - Guro Samanns 

SPU   – Viola Györgyi 

Anlegg  – Mathias Aarskog 

Klubbutvikling - Trond Schwenke 

 

c) Deltakelse fra NBBF sentralt på styremøter (orientering) 

Mail fra Silje Særheim 10.05.21:  
NBBF ved administrasjonen kan delta på regionens styremøte en gang hver andre kvartal dersom dette er 

ønsket av regionen. Regionen må selv informere undertegnede i god tid før møte, 14 dager, slik at vi får 

besluttet hvem som deltar på styremøte fra administrasjonen.  
 

Det ble informert rundt saken på styremøtet.  

 

d) Styrearbeid i praksis 

Det blir avholdt kurs 1. juni for styrearbeid i praksis. 

 

e) Datoer for styremøter sesongen 2021/2022 

Styremøter ble lagt til: 

17/8-21 

21/9-21 

26/10-21 

7/12-21 

  



  

 

Sak 8 – Økonomi (orientering) 

a) Budsjett (orientering) 

Budsjettet ble gjennomgått for det nye styret. Dette budsjettet ble vedtatt på regionstinget 

2021. 

 

b) Nytt fordelingsprinsipp post 3 midler fra NBBF (orientering) 

Ble orientert om tildeling av post 3 midler; det er i år satt av faste summer for dette til 

regionene. 

 

c) Økt stillingsprosent for daglig leder (orientering) 

Orientert om økt stillingsandel fra 60 % til 70 % for daglig leder i regionen. NBBF innvilget ekstra 

engasjement på 10 % fra 1.4-31.12.2021 istedenfor ønsket 70 % stilling. 

 

Sak 9 – Handlingsplan 2020 (orientering) 

Status er at Region Midt ligger godt an i forhold til handlingsplanen til NBBF. Dette følges opp 

på månedlig basis med NBBF. 

 

Sak 10 – Aktivitetskalender 2021/2022 (orientering) 

Foreløpig forslag til aktivitetskalender er satt opp og presentert for styret.  

VGY jobber med å få plass Trener1 på Møre høsten 2021, men dette er ikke klart ennå. 

VGY ønsker tilbakemelding fra styret om det er mangler eller forslag til endringer. 

 

  



  

 
 
 

Sak 11 – Serieavvikling (vedtak/orientering)  

a) Serieoppsett 2020/2021 (vedtak) 

Etter forrige styremøte 13.04.21 er det spilt 11 regionskamper i Trondheim. Pr 14.05.21 er det 
spilt 74 kamper i nytt serieoppsett. Alle kamper i Trondheim.  
 
Sørsia og Singsaker har meldt fra om at de ikke kan reise til Møre for å spille kamper denne 
sesongen. Stjørdal U13 og Tiller U16 har meldt fra at de ikke kan spille flere kamper denne 
sesongen. Dette er totalt 26 kamper. 
 
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 starten av juni. Det gjenstår 2 kamper mellom lag fra 
Trondheim og det gjenstår 1 kamp mellom lag fra Molde, mens det gjenstår 79 kamper mellom 
lag på tvers av kommunegrenser. Sesongen må være avsluttet 30.06.21.  
 
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. 
 
Styrevedtak: 
Med begrunnelse i at man ikke har fått avviklet serie som planlagt og det er tilfeldig med hvem 
møtte hvem før og etter Covid situasjonen slo til, besluttet styret å ikke kåre serievinnere i 
sesongen 20/21. 
 

 

b.i) Arbeidsgruppe serieoppsett NBBF (orientering) 

Arbeidsgruppe for regionalt samarbeid om serieoppsett er lagt ned da region vest og øst har 

trukket seg fra dette arbeidet. 

 

b.ii) Dispensasjonssøknad Midtbyen (vedtak) 

Styret godkjente dispensasjonssøknadene fra Midtbyen på å stille jentelag i gutteserie.  

 

b.iii) Status påmeldte lag (orientering) 

Det er påmeldt 86 lag til seriespill i regionen i kommende sesong. 

 

Sak 12 – Valgkomite (orientering) – Mathias 

Det ble ikke innstilt ny valgkomite på Regionstinget 27.04.21. Så langt har vi funnet 1 medlem til 

komiteen fra Tiller IL Basket. Vi fortsetter arbeidet med å fylle denne komiteen. 
 

Sak 13 – Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 


