
  

 
 
 

 
Trondheim, 10. januar 2022 

Protokoll til styremøte nr. 2022-01 

Tid: Mandag 10. januar 2022 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 Gyögyi (VGY). 

Gjest: Terje Roel 

Forfall: Raymond Gregory Knudson (KRG) og Viteskic Ademir (VA)    

Referent: Trond Schwenke 

 

Saksliste: 

1. Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2021-09 

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) Oppfølging av sak 2021-07-7c – klage på seriekontigent (vedtak) 

8. Anlegg (orientering) 

9. Handlingsplan (orientering) 

10. Årsplan 2021/2022 (orientering) 

11. Serieavvikling 2021/2022 (orientering/vedtak) 

a) Serieoppsett sesongen 2021/2022 (orientering) 

b) Dommerbetaling (vedtak) 

12. Valgkomite (orientering) 

13. Årsmøte 2022 (vedtak) 

14. Styremøter 2022 (vedtak) 

15. Nye klubber Region Midt (orientering) 

16. Eventuelt 

  
  
  
 
 
 



  

 

Sak 1 - Godkjennelse av protokoll (vedtak) 

Protokollen «RM 2021 protokoll styremøte 2021-09» 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 tirsdag 7. desember har det vært 1 helg med aktivitet, før 

NBBF torsdag 13. desember besluttet å utsette alle kamper frem til og med 12. 

januar. Denne utsettelsen ble utvidet torsdag 6. januar til å vare til og med 16. januar. 

 

Det planlagte EasyBasket-arrangementet som Sørsia skulle arrangere i 

Husebyhallen helgen 15.-16. januar er avlyst, pga korona-situasjonen. 

 

VGY og MAa har deltatt på ukentlige beredskapsmøter i regi av Trøndelag 

Idrettskrets. 
 

Sak 7 – Økonomi (vedtak) – Mathias 

a) Oppfølging av sak 2021-07-7c – klage på seriekontigent (vedtak) 
 
Etter diskusjon ba styret administrasjonen om at det formuleres et forslag styret skal 

ta stilling til i neste styremøte. 
 

Sak 8 – Anlegg (orientering) 

MAa har snakket med Melhus kommune om ny hall. Vi ble ønsket velkommen til 

Melhus og garanterte at det skulle tildeles treningstid. Maa sjekket og orienterte 

kommunen at nye Gimsehall inneholder nedsenkbare kurver for EB. 

Sak 9 – Handlingsplan 2022 (orientering) 

Det er ikke vedtatt nytt HAL-dokument for 2022 fra NBBF ennå.  
 
 



  

 
 
 

Sak 10 – Årsplan 2021/2022 (orientering) 

Det er satt opp et aspirantdommerkurs i Trondheim helgen 29.-30. januar med Jone 

Westrum som instruktør. 

VGY orienterte styret om forslag til datoer for kurs i 2022. 
 

Sak 11 – Serieavvikling (orientering)  

a) Serieoppsett sesongen 2021/2022 (orientering) 
 

Midtbyen U16 trakk laget sitt fra videre seriespill fredag 07.01.22. 

VGY orienterte styret om walkover-kamper. 

 

Fra 13. desember til 16. januar er det 79 seriekamper som må utsettes pga korona-

situasjonen. Det er ikke avklart ennå om sesongen vil forlenges utover etter påske. 
 
 

b) Dommerbetaling (vedtak) - Mathias 
 

Det er problemer med at dommere gjør innsending av elektronisk dommerbetaling 
veldig sent, noe som fører til problemer for klubbene som følger opp sine regnskaper. 
Det er derfor et spørsmål om vi skal innføre en regel for når dette skal være sendt inn 
etter en kamp.  
 
Styret er enig om å innføre regler her og ber administrasjon om å komme med et 
forslag til en slik regel som kan vedtas på neste styremøte. 
 

Sak 12 – Valgkomite (orientering) 

Det mangler fortsatt medlemmer til valgkomiteen. SFU tar kontakt med Midtbyen 

Basket for å få hjelp til valgkomite. 
 

Sak 13 – Årsmøte 2022 (vedtak) 

Det ble vedtatt å legge regionsting til 4. april 2022.  
 

Sak 14 – Styremøter 2022 (vedtak) 

Styremøter vinter 2022 ble vedtatt til: 14. februar, 21. mars og 25.april. 

Sak 15 – Nye klubber Region Midt (orientering) 

Melhus idrettslag starter basket avdeling 25. januar og melder seg inn i forbundet. De 

vil delta på Sverresborg Hoops Basket sin EB-helg 12.-13. februar.  



  

 

Verdal idrettslag og Vinne Idrettslag samarbeider og ønsker også å starte 

basketavdeling. Vinne har hatt Kickoff med 50 deltagere før jul. Verdal IL måtte 

avlyse sin Kickoff 12 desember pga Covid 19. og ønsker hjelp fra Regionen til en 

Kickoff når Covid 19 åpner opp for det.  

Tydal idrettslag har bestemt seg for å vedta basketavdeling på årsmøte i mars og har 

allerede startet treninger. 

 

Sak 16 – Eventuelt 

Ingen saker på eventuelt. 


