
  

 
 
 

 
Trondheim, 17. august 2021 

Til: 
Styret i NBBF Region Midt + daglig leder 

Innkalling til styremøte nr. 2021-06 

Det innkalles med dette til styremøte som følger: 

Tid: Tirsdag 17. august 2021 klokken 1900  

Sted: Microsoft Teams  

 
 
Til stede: Mathias Aarskog (MAa), Trond Schwenke (TS), Guro Samanns (GS), Tone Merete Muthanna (TMM), 
Sverre Francis Uijting (SFU) og Viola Györgyi (VGY). Raymond Gregory Knudson (GRK) deltok fra klokken 1940. 
Gjest:  
Forfall: Viteskic Ademir (VA)  
Referent: Trond Schwenke 

 

Saksliste: 

1. Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2021-05 

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) Regnskapsrapport pr 30.06.21 

b) Bøter/gebyr sesongen 2020/2021 

c) Klage på seriekontingent fra Midtbyen  

8. Honorar- og bøte-reglement sesongen 2021/2022 (vedtak) 

9. Handlingsplan (orientering) 

10. Årsplan 2021/2022 (orientering) 

11. Serieavvikling 2021/2022 (orientering) 

12. Valgkomite (orientering) 

13. Eventuelt 

  
  
  
 
 
 



  

 
 
 

Sak 1 - Godkjennelse av protokoll (vedtak) 

Protokoll styremøte 2021-05 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) 

Siden forrige styremøte har det blitt spilt 2 seriekamper (29.05.21) i Trondheim. 
 
Det ble arrangert klubbmøte 02.06.21 på TEAMS. Klubbene ønsker enkel serie i U13 i 
tillegg til U13 på EB-arrangementene. 
 
Det ble arrangert EasyBasket-trenerkurs i Husebyhallen helgen 19.-20. juni. Det var 8 
påmeldte deltakere, men det dukket dessverre opp bare 5 (1 fra Ranheim og 4 fra 
Sørsia). 
 
I juni ble det holdt LL-samlinger i forkant av Nordisk Mesterskap i Finland. Maja 
Osmundsvåg og Marthe Eide fra Midtbyen og Benjamin Holm fra Tiller var på samling i 
juni. Benjamin ble med videre på samlinger, men ble dessverre kuttet på siste samling 
før nordisk mesterskap. 
 
VGY har jobbet mye med anlegg i Trondheim Spektrum. Det vil komme på plass 2 kurver 
og oppmerking til BLNO fra september 2021. Det er et ønske fra både klubber og 
Trondheim kommune at basketball skal komme mer inn i Trondheim Spektrum. Neste 
steg vil å være å få på plass kurver på småbaner, og også flere store baner til eventuelle 
nasjonale mesterskap. 
 
VGY har jobbet opp mot nye haller på Nidarvoll skole.  
 
Det meste av fokuset før sommerferie var hallfordeling i Trondheim og Møre. VGY deltok 
fysisk på møte i Molde. Treningstider til Trondheimsklubbene ble sendt ut i juni. Det var 
mye ekstra arbeid rundt arrangementer for Trondheimsklubbene, da de ikke ble meldt 
inn innen fristen. 
 
Utebanen og kurven som regionen eier har vært leid ut til Midtbyen Basket i sommer for 
flere arrangement på Torvet i Trondheim. 
 
Høstcup ble tildelt Steinkjer for U14 og U16 helgen 11.-12. september, høstcup ble tildelt 
Molde for U13 og U15 helgen 25.-26. september og høstcup ble tildelt Sverresborg 
Hoops for U19 helgen 11.-12. september. U19 får ny dato, da halltiden som ble avklart i 



  

 
 
 

juni til arrangementet nå har blitt prioritert til et nasjonalt arrangement for håndball. 
12.08.21 meldte Steinkjer fra om at de ikke kan arrangere høstcupen pga usikkerhet 
rundt korona. 
 
Generalsekretær Silje Særheim i NBBF har sagt opp sin stilling. Espen Johansen vil være 
fungerende generalsekretær fremover. 
 
 
 

Sak 7 – Økonomi (orientering/vedtak) 

a) Regnskapsrapport pr 30.06.2021 ble gjennomgått til orientering.  
 
b) Bøter/gebyr sesongen 2020/2021 (vedtak) 

I løpet av sesongen ble det søkt om omberamminger og det var også noen walkover-
kamper hvor ett av lagene ikke møtte. Dette har vært en spesiell sesong mtp korona. 
 
Det ble vedtatt at lag som søkte om omberamming slipper å betale gebyret, men kun 
betaler kravskjema for dommere der det var aktuelt. Lag som tapte på walkover slipper 
å betale boten, men betaler kun kravskjema for dommere. 
 
c) Klage på seriekontingent fra Midtbyen (vedtak) 

Det ble vedtatt at Midbyen skal betale seriekontingenten i dette tilfellet. Påmelding av 
laget var ikke koblet til en dispensasjonssøknad, den kom i ettertid. Da laget trekkes er 
allerede serieoppsettet gjort og regionens arbeid utført. Man kan ikke melde på et lag 
under forutsetning av dispensasjon med mindre dette er spesielt avtalt med regionen 
som en forutsetning. 
 
 

Sak 8 – Honorar- og bøte-reglement sesongen 2021/2022 
(vedtak)  

Styret valgte ikke å gjøre vedtak nå om dommerhonorarer. Man ønsker å samkjøre seg 
med de andre regionene gjør slik at vi har et omforent system. Vedtak kan gjøres på mail 
i perioden.  1.3 SPU tas ut da den ikke lenger er relevant. Resten av honorar og bøte-
reglementet ble vedtatt uforandret. 
 
 
 

  



  

 
 
 

Sak 9 – Handlingsplan 2020 (orientering) 

Ingen oppdatering på handlingsplan siden forrige styremøte. 
 
 
 

Sak 10 – Årsplan 2021/2022 (orientering) 

EB-trenerkurs er satt opp i Trondheim helgen 28.-29. august. Instruktør er Frode 
Ramberg. 
 
EB-trenerkurs blir mest sannsynlig satt opp i Molde helgen 28.-29. august. Venter på 
bekreftelse av halltid. Instruktør er Greg Knudson. 
 
Aspirantdommerkurs er satt opp i Trondheim helgen 4.-5. september. Instruktør er 
Viola Gyorgyi. 
 
Dommersamling vil bli arrangert i Trondheim tirsdag 14. september. Arrangementet vil 
streames for dommerne på Møre og nord i Trøndelag. 
 
Trener1-kurs blir mest sannsynlig holdt digitalt i løpet av høsten. I Trondheim så har vi 
ikke instruktør før tidligst slutten av november.  
 
Halltid for EasyBasket i Trondheim er booket for sesongen 2021/2022.  
 
Den Lille Trenerhelgen vil bli arrangert digitalt av NBBF første helg i september, sånn 
som det ble i 2020, etter anbefaling fra NBBF. 
 
Rullestolbasket dommerkurs og samling for TBBK og MSIL vil arrangeres i 
Vikåsenhallen helgen 18.-19. september. Samling for TBBK og MSIL vil arrangeres i 
Fagerlihallen 19.-20. februar 2022. 
 
 



  

 
 
 

Sak 11 – Serieavvikling (orientering)  

 

Styret ble orientert om status på serieoppsett. 
 
 
 

Sak 12 – Valgkomite (orientering) 

Christoffer Robinson fra Tiller har sagt at han kan sitte i valgkomiteen. Det mangler 
fortsatt flere medlemmer. Styret vil be klubbene om hjelp til å finne kandidater her. 
 
 
 

Sak 13 – Eventuelt 

Ingen saker på eventuelt. 
 
 


