
Trondheim, 7. desember 2021

Protokoll til styremøte nr. 2021-09

Det innkalles med dette til styremøte som følger:

Tid: Tirsdag 7. desember 2021 klokken 1900 

Sted: Microsoft Teams 

Til stede: Mathias Aarskog (MAa), Trond Schwenke (TS), Guro Samanns (GS), Tone Merete Muthanna (TMM), 
Viteskic Ademir (VA) og Viola Gyögyi (VGY).

Gjest: 

Forfall: Raymond Gregory Knudson (RGK) og Sverre Francis Uijting (SFU)   

Referent: Trond Schwenke

Saksliste:

1. Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2021-07
2. Godkjennelse av saksliste
3. Saker til eventuelt
4. Styrevedtak i perioden
5. Administrative avgjørelser i perioden
6. Daglig Leder drift (orientering)
7. Nye klubber i Region Midt (orientering)
8. Økonomi (vedtak/orientering)

a) Tilskudd DST/DSK (vedtak)
b) Støtte til etablering av nye klubber (vedtak)
c) Støtte til Verdal (vedtak)
d) Søknad om reisestøtte Midtbyen (vedtak)
e) Oppfølging av sak 2021-07-7c – klage på seriekontingent (vedtak)
f) Forslag til budsjett 2022 (orientering)

9. Anlegg (orientering)
10. Handlingsplan (orientering)
11. Årsplan 2021/2022 (orientering)
12. Serieavvikling 2021/2022 (orientering)
13. Valgkomite (orientering)
14. Styremøter 2022 (vedtak)
15. Eventuelt



Sak 1 - Godkjennelse av protokoll (vedtak)
Dokument «RM 2021 protokoll styremøte 2021-07» ble godkjent.

Styremøte 2021-08 ble avlyst. 

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

Sak 5 - Administrative avgjørelser i perioden (orientering)
Det ble godkjent søknad fra Midtbyen om dispensasjon for 2006-spillere til å spille i 
U15–serien. Det ble godkjent søknad fra Oppdal om dispensasjon for 2005-spiller til 
å spille i U16–serien. Det ble godkjent søknad fra Singsaker om dispensasjon for 
2006-spiller til å spille i U15–serien. Det ble godkjent søknad fra Steinkjer om 
dispensasjon for 2007-spiller til å spille i U14–serien.

Ranheim U14 tar over plassen til Sverresborg Hoops J07/09, og betaler 12/18 av 
vanlig seriekontingent.

Sak 6 - Daglig Leder drift (orientering)
Det ble arrangert EasyBasket for U10, U12 og U13 i Rosenborghallen helgen 6.-7. 
november. Det var rekord i antall påmeldte lag for EB i Region Midt med totalt 40 lag.
Klubbvis var fordelingen slik: Midtbyen 4 lag, Ranheim 6 lag, Singsaker 4 lag, 
Stjørdal 5 lag, Sverresborg Hoops 10 lag, Sørsia 3 lag, Tiller 2 lag, Tydal 2 lag Utleira
2 lag og Ålesund 2 lag. Dessverre førte usikkerhet rundt korona-situasjonen til at 
noen av lagene trakk seg fredag ettermiddag før arrangementet. Kampoppsettet ble 
satt opp med 11 lag i U10, 16 lag i U12 og 10 lag i U13 (totalt 37 lag). Arrangør: 
Singsaker.

Det ble arrangert EasyBasket for U10, U11, U12 og U13 i Vikåsenhallen helgen 4.-5. 
desember. Det var påmeldt 30 lag (samme helg var det jentebasket-dag i 
Strindahallen med 4 U12-lag). Klubbvis var fordelingen slik: Midtbyen 2 lag, Ranheim
6 lag, Singsaker 3 lag, Stjørdal 5 lag, Sverresborg Hoops 7 lag, Sørsia 3 lag, Tiller 2 
lag og Utleira 2 lag. Dessverre førte usikkerhet rundt korona-situasjonen til at noen 
av lagene trakk seg fredag ettermiddag før arrangementet og lørdag. Kampoppsettet 
ble satt opp med 8 lag i U10, 4 lag i U11, 10 lag i U12 og 8 lag i U13 (totalt 30 lag). 
Arrangør: Ranheim

Det ble arrangert EasyBasket trenerkurs i Molde helgen 30.-31. oktober. Det var 7 
deltakere på kurset. Alle deltakere fra Molde Basket. Instruktør: Greg Knudson.

Kamplederkurs i forbindelse med EB-arrangementet til Singsaker ble avlyst pga få 
påmeldte deltakere.



Det ble arrangert kamplederkurs i Trondheim første uken i desember, i forbindelse 
med EB-arrangementet til Ranheim. Det var 21 deltakere på kurset (8 fra Ranheim, 4
fra Tiller, 3 fra Sverresborg Hoops, 2 fra Singsaker og Sørsia og 1 fra Midtbyen og 
Stjørdal). Noen av de påmeldte kom med etter påmeldingsfristen, som gjorde at noen
ikke fikk utdelt kampledertrøyer. Instruktør: Alex Reiertsen. 

Siden sesongstart har følgende dommere blitt autorisert som regiondommer (etter 
regiondommerkurset som ble holdt forrige sesong): Robin Monstad, Sverre Uijting, 
Johan Karlsen, Vegard Tøfte, Olivia Samanns.

Tiller U17 har trukket laget fra seriespill (18.11.21).

Sverresborg Hoops J07/09 U14 har trukket laget fra seriespill (25.11.21)

Sverresborg Hoops arrangerte kvalifisering til U16NM i Munkvollhallen helgen 26.-28.
november. Sverresborg Hoops og Sørsia kvalifiserte seg til U16NM. Det ble 
arrangert U19NM-kvalifisering i Bergen samme helg, hvor Sverresborg Hoops 
kvalifiserte seg til U19NM. Midtbyen er også kvalifisert til U19NM (ingen kvalifisering 
for jentene).

Sverresborg Hoops Elite har meldt fra til NBBF om at de trekker seg som arrangør av
U16NM våren 2022.

Daglig Leder har deltatt på personalsamling i Oslo torsdag 02.12.21 og fredag 
03.12.21.

Det ble arrangert klubbmøte på Hotell Park i Trondheim mandag 22.11.21. 19 deltok 
fysisk og 6 deltok digitalt via zoom. Møtereferat er publisert på basket.no.

Administrasjon ønsker å sende ut bøter etter nyttår til klubbene som ikke har 
sekretariat som fungerer, som ikke benytter seg av LiveKampskjema og som ikke 
betaler dommere i tid (senest før neste helg), i henhold til vårt reglement.

Sak 7 – Nye klubber i Region Midt (orientering)

Sesongen 2021/2022 har vi med en ny klubb på Oppdal i seriespill, og Tydal har 
vært påmeldt til EB-arrangement. Det er også nye klubber på gang; Verdal IL, Vinne 
IL, Melhus IL og Orkanger IL.



Sak 8 – Økonomi (vedtak/orientering)
a) Tilskudd DST/DSK (vedtak)

Vedtak: Tilskudd DST/DSK 2022 kr 500,- pr deltager.

b) Støtte til etablering av nye klubber (vedtak)
Det ble foreslått kriterier for å tildele støtte for oppstart av nye klubber. Forslaget bør 
utvides med å presisere at daglig leder disponerer budsjettet som blir brukt til 
reisestøtte for de som reiser sentralt fra for å bidra i forhold til ny klubb. Forslaget 
vedtatt er at vi setter av NOK 10.000 i neste års budsjett til dette formålet

c) Søknad om reisestøtte Midtbyen (vedtak)
Vi har tidligere gitt tildelt dette, da de ikke har hatt andre tilbud om reell motstand mot
kvinnelag. De har nå tilbud om å spille i K1 og vi ønsker en uttalelse fra dem rundt 
denne situasjonen før vi evt. kan godkjenne en slik søknad. 

d) Oppfølging av sak 2021-07-7c – klage på seriekontingent 
Mangler noen opplysninger fra Ålesund angående medlemstall. Mathias vil sette seg 
bedre inn i situasjonen fra Ålesund og vi utsetter derfor behandling av denne saken.

e) Forslag til budsjett 2022 (Orientering)
Det ble vist frem forslag til budsjett 2022. Dette er ikke til vedtak på nåværende 
tidspunkt.

Nyhetssaker på basket.no og Facebook har ikke vært prioritert pga andre 
arbeidsoppgaver. Vi vedtok å sette av 10.000 på budsjett 2022 til å bruke eksterne til 
å lage nyhetssaker i 2022.

Sak 9 – Anlegg (orientering)
Det ble orientert om informasjon gitt på siste klubbmøte.
På klubbmøtet som ble arrangert 22.11.21 ble denne powerpointen presentert til de 
som deltok. 

Sak 10 – Handlingsplan (orientering)
VGY har siden forrige styremøte hatt HAL-møte med Ragnhild Riis. Region Midt er 
grønne i alle kategorier for 2021, dvs vi er ajour med oppgavene.

Forslag til handlingsplan 2022 ble lagt frem.

Daglig leder kommer med forslag til datoer for kurs.

På de 2 første EB-helgene har det vært rekord i antall påmeldte lag i Region Midt. På
Singsaker sin EB-helg var det 37 påmeldte lag, og på Ranheim sin EB-helg var det 
30 påmeldte lag (samme helg var det jentebasket i Strinda med 4 påmeldte lag i 



U12). På klubbmøte 22.11.21 ble dette diskutert om at det kanskje er for mange 
påmeldte lag for en helg. 

Vi vil sette opp noen alternativer som kan forenkle situasjonen og presentere det på 
neste klubbledermøte for innspill fra klubbene før vi tar stilling til neste års sesongs 
program. 

Sak 11 – Årsplan 2021/2022 (orientering) 
EasyBasket-arrangementene er publisert på basket.no.

6.-7. november i Rosenborghallen: Arrangør Singsaker
4.-5. desember i Vikåsenhallen. Arrangør: Ranheim
15.-16. januar i Husebyhallen. Arrangør: Sørsia
12.-13. februar i Munkvollhallen. Arrangør: Sverresborg Hoops
12.-13. mars i Rostenhallen. Arrangør: Tiller

Daglig Leder er i dialog med Stjørdal om et EB-arrangement der i 2022. Å arrangere 
EB på Stjørdal medfører halleie kostnader som ikke er i Trondheim.

Sak 12 – Serieavvikling (orientering) 
Singsaker U16 trakk laget sitt 29.09.21, Stjørdal U16 trakk laget sitt 04.10.21, Tiller 
U17 trakk laget sitt 18.11.21 og Sverresborg Hoops J07/09 U14 trakk laget sitt 
25.11.21. Ranheim U14 har fått med et nytt lag i U14 som tar over plassen til 
Sverresborg Hoops J07/09.

Ranheim 1K har sendt inn protest på kampresultat etter kampen Ranheim Pink 
Ladies – NTNUI Shakers, da sekretariat ikke har registrert scoring i første periode. 
Presedens fra NBBF er at slike protester ikke behandles.

En spiller på Frøya 1M fikk en diskvalifiserende feil i kampen Frøya Eagles – NTNUI 
Nerds. Spilleren fikk 1 kamp karantene. Klubben har i etterkant sendt inn klage på en
av regionens dommere, som Jan Korshavn (leder for Dommerkomiteen i NBBF) har 
besvart.

Så langt denne sesongen har det vært gjennomført 189 seriekamper. Det har den 
siste måneden vært flere omberamminger. 2 kamper har blitt utsatt pga korona-
smitte i et av lagene. 2 kamper ble flyttet da flere av spillerne ønsket å delta på 
kamplederkurs samme helg. Det har kommet inn flere søknader om omberamminger 
siste helg før jul og første helg etter nyttår.



Sak 13 – Valgkomite (orientering)
Det mangler fortsatt medlemmer til valgkomiteen. Ønsker sittende styremedlemmer å
ta en periode til i styret?

Styremedlemmene svarer Mathias separat på spørsmålet.

Sak 14 – Styremøter 2022 (vedtak)
Styret må fastsette datoer for styremøtene i 2022. For VGY så vil det pga 
reisevirksomhet være vanskelig å delta på andre dager enn mandager.

Det sendes ut forslag for møter. Neste møte blir mandag 10/1-22.

Sak 15 – Eventuelt


	Protokoll til styremøte nr. 2021-09
	Sak 1 - Godkjennelse av protokoll (vedtak)
	Sak 4 - Styrevedtak i perioden (orientering)
	Sak 5 - Administrative avgjørelser i perioden (orientering)
	Sak 6 - Daglig Leder drift (orientering)
	Sak 7 – Nye klubber i Region Midt (orientering)
	Sak 8 – Økonomi (vedtak/orientering)
	Sak 9 – Anlegg (orientering)
	Sak 10 – Handlingsplan (orientering)
	Sak 11 – Årsplan 2021/2022 (orientering)
	Sak 12 – Serieavvikling (orientering)
	Sak 13 – Valgkomite (orientering)
	Sak 14 – Styremøter 2022 (vedtak)
	Sak 15 – Eventuelt

