
Trondheim, 20. september 2021

Protokoll til styremøte nr. 2021-07

Tid: Mandag 20. september 2021 klokken 1900-21.00 
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) og Viola Gyögyi (VGY).

Gjest: 

Forfall: Raymond Gregory Knudson (KRG)  

Referent: Trond Schwenke

Saksliste:

1. Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2021-06
2. Godkjennelse av saksliste
3. Saker til eventuelt
4. Styrevedtak i perioden
5. Administrative avgjørelser i perioden
6. Daglig Leder drift (orientering)
7. Økonomi (vedtak)

a) Seriekontingent 2021/2022 (vedtak)
b) Tilskudd jentebasketprosjekt (vedtak)
c) Klage på seriekontingent fra Ålesund (vedtak) 

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

9. Handlingsplan (orientering)
10. Årsplan 2021/2022 (orientering)
11. Serieavvikling 2021/2022 (orientering)

a) Serieoppsett sesongen 2021/2022 (orientering)
b) Dommeroppsett sesongen 2021/2022 (vedtak)

12. Valgkomite (orientering)
13. Eventuelt



Sak 1 - Godkjennelse av protokoll (vedtak)
Overskriften til «RM 2021 protokoll styremøte 2021-06» i TEAMS var feil. Den er nå 
korrigert og protokollen er 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)
Høstcupene som klubbene ønsket å ha som oppstartsturneringer før sesongstart ble alle avlyst.

Rullestolbasket-samlingen som var planlagt i Trondheim for TBBK og MSIL ble avlyst.

Det ble arrangert EasyBasket trenerkurs i Husebyhallen helgen 28.-29. august. Det var 8 
påmeldte, men 2 av de møtte ikke opp. Gledelig var det derfor at det dukket opp uanmeldt 3 
andre, slik at 9 gjennomførte kurset (1 fra Midtbyen, 2 fra Ranheim, 2 fra Stjørdal, 3 fra 
Sverresborg Hoops og 1 fra Tiller). Instruktør: Frode Ramberg

Det ble arrangert aspirantdommerkurs på Idrettens Hus og i Husebyhallen 4.-5. september. 6 
var påmeldt, men kun 4 møtte opp og gjennomførte kurset (2 fra Midtbyen og 2 fra 
Sverresborg Hoops). Instruktør: Viola Györgyi

Det ble arrangert Dommersamling på Idrettens Hus i Trondheim tirsdag 14. september.  17 
dommere deltok fysisk, og 4 dommere var med på live stream. 

NBBF arrangerte digitalt Den Lille Trenerdagen 4. september med Audun Eskeland som 
instruktør. Fra Midt deltok 11 deltakere (4 fra Midtbyen, 1 fra Nidaros Jets, 2 fra Ranheim, 2 
fra Singsaker, 1 fra Stjørdal og 1 fra Sverresborg Hoops). Totalt deltok 42 deltakere fra hele 
landet på DLT.

NBBF arrangerte Det Store Klubbledermøtet fysisk i Oslo 4.-5. september. Det var med en 
deltaker fra Region-Midt.



Sak 7 – Økonomi (orientering) – Mathias
a) Seriekontingent 2021/2022 (vedtak)
Vedtatt forslag til seriekontingent med en modifikasjon. Løftet 1K med kr 1 500,- for å 
flytte dem noe nærmere 2M pris.

b) Tilskudd jentebasketprosjekt (vedtak)
Vedtatt å tildele prosjektet budsjettert inntil kr 20 000,- som de fikk fra regionen i fjor 
til dekning av dommere, premier og andre spesifikke arrangement utgifter. Denne 
gangen bes det om at det leveres bilag knyttet til utbetaling av midlene. Det deles også
opp i utbetaling før og etter nyttår.

c) Klage på seriekontingent fra Ålesund (vedtak) 
Vedtatt aksjon i forhold til klage. 

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

Forslag til nye dommerhonorarer ble vedtatt.

Oppdatert honorar- og bøte- reglement publiseres på basket.no.

Sak 9 – Handlingsplan 2020 (orientering)
Status i forhold til vedtatt handlingsplan ble gjennomgått med fokus på de punktene hvor det er avvik. 
Vi er i rute med hensyn til tiltak som skal gjøres.

Sak 10 – Årsplan 2021/2022 (orientering)
EB-trenerkurs er planlagt satt opp i Molde første helg i høstferien. Venter på bekreftelse på 
antall deltakere fra Ålesund før kurset blir satt opp. I Molde er det ikke gratis halleie, så 
kurset koster vesentlig mer å arrangere.

Trener1-kurs blir holdt digitalt i løpet av høsten med oppstart 29. september. Siste samling er 
fysisk, og holdes der hvor det er flest deltakere. Dersom det er få deltakere fra Midt så vil 
disse få et tilbud om å delta på fysisk samling i Oslo (med da en mulig reisestøtte eller 
lignende).

Etter ønske fra klubber så vil Region Midt holde et sekretariatskurs på TEAMS tirsdag 21. 
september.  Instruktør: Jone Westrum.



EasyBasket-arrangementene i Trondheim er tildelt klubbene. Singsaker, Ranheim og Sørsia 
ønsker å arrangere EB. Midtbyen ønsker ikke å arrangere. Venter på svar fra Sverresborg 
Hoops og Tiller.

Sak 11 – Serieavvikling (orientering) 
a) Serieoppsett sesongen 2021/2022 (orientering)
Det ble orientert inngående om status knyttet til serieoppsett. Her er en liten liste som viser 
antall kamper i år vs. tidligere år i «nyere» tid.

2021/2022: 548 kamper
2020/2021: 366 kamper (kun yngre klasser)
2019/2020: 381 kamper
2018/2019: 364 kamper
2017/2018: 357 kamper
I sesongene 2009/2010-2016/2017 ble Baskethotel, og ikke TurneringsAdmin, brukt til 
kampoppsett og her har vi ikke historisk oversikt over antall kamper lengre.
2008/2009: 294 kamper
2007/2008: 248 kamper
2006/2007: 237 kamper
Før 2006/2007 har vi ikke informasjon om hvilket system som ble brukt til 
kampoppsett.

b) Dommeroppsett sesongen 2021/2022 (vedtak)
Det ble vedtatt at dommeroppsettet og oppfølging av dommeroppsettet fortsetter slik 
som tidligere.

Sak 12 – Valgkomite (orientering)
Det mangler fortsatt medlemmer til valgkomiteen.

Sak 13 – Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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