
  

 
 
 

 

Trondheim 20. februar 2022 

Protokoll til styremøte nr. 2022-02 

Tid: Torsdag 17. februar 2022 klokken 1900-2115 

Sted: Microsoft Teams  

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

Raymond Gregory Knudson (KRG) (til sak8), Sverre Francis Uijting (SFU) og Viola Gyögyi 

(VGY). 

Forfall: Trond Schwenke (TS), og Viteskic Ademir (VA)    

Referent: Mathias Aarskog 

 

Saksliste: 

1. Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2022-01 

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/vedtak) 

a) Foreløpig regnskap 2021 (orientering) - Mathias 

b) Budsjett 2022 (orientering) - Mathias 

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

d) Oppfølging av sak 2021-09-8d – søknad om støtte (vedtak) 

8. Handlingsplan (orientering) 

9. Årsplan 2021/2022 (orientering) 

10. Serieavvikling 2021/2022 (orientering) 

11. Planlegging årsmøte 2022 (orientering) 

 a) Valgkomite 

12. Deltakelse Idrettsting (orientering) 

13. Eventuelt 

  
  
  
 
 
 



  

 

Sak 1 - Godkjennelse av protokoll (vedtak) 

Protokollen for «RM 2022 protokoll styremøte 2022-01» ble godkjent. 

Sak 2 – Godkjennelse av sakslisten 

Sakslisten ble godkjent. 

Sak 3 – Saker til eventuelt 

Ingen saker på eventuelt. 

Sak 4 - Styrevedtak i perioden (orientering) 

Ingen styrevedtak i perioden 

Sak 5 - Administrative avgjørelser i perioden (orientering) 

Denne teksten ble sendt ut til alle klubber i Region Midt 25.01.22: 

Sett i lys av smitteutviklingen i samfunnet ønsker vi å legge til rette for at klubbene 

skal kunne flytte kamper, dersom lag ikke kan stille til kamp på grunn av 

koronarelaterte forfall. 

Dette gjelder de tilfellene der man ikke har minimum 5 tilgjengelige spillere, og man 

ikke har søkt om omberamming av kamp i henhold til gjeldende regelverk. 

 

Lag som melder koronarelatert forfall, må dekke de faktiske kostnadene dette 

medfører. Herunder eventuelle dommerutgifter og halleie. Kamp kan settes opp på 

nytt dersom begge lag kommer til enighet om ny dato, tid og sted som Region MIDT 

godkjenner. Region MIDT setter tidsfrist for når kampen må være berammet på nytt. 

Dersom denne fristen oversittes eller motstanderlaget ikke ønsker å utsette kampen, 

vil laget som opprinnelig ikke kunne stille til kamp tape kampen på WO. 

 

Sak 6 - Daglig Leder drift (orientering) 

Aktiviteten i Region Midt startet opp igjen fredag 21.01.22. 

 

Det ble arrangert EasyBasket for U10, U12 og U13 i Munkvollhallen helgen 12.-13 

februar. Det deltok totalt 31 lag. 

Klubbvis var fordelingen slik: Melhus 4 lag, Midtbyen 3 lag, Ranheim 3 lag, Singsaker 

4 lag, Stjørdal 2 lag, Sverresborg Hoops 11 lag, Tiller 2 lag og Utleira 2 lag. 

Kampoppsettet ble satt opp med 5 lag i U10, 5 lag i U11, 13 lag i U12 og 8 lag i U13 

(totalt 31 lag). Arrangør: Sverresborg Hoops. 

 

Det ble arrangert aspirantdommerkurs på TEAMS og i Husebyhallen 29.-30. 

januar. 10 var påmeldt, men 1 måtte melde avbud pga korona. Region Midt har nå 9 

nye aspirantdommere (3 fra Ranheim og 6 fra Sverresborg Hoops). Instruktør: Jone 

Westrum 

 



  

 
 
 

 

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

Idrettskrets. 

 

Det har vært nytt hallfordelingsmøte for å fordele halltid i den nye Ranheimshallen 

som åpner 28. februar. Basket gir fra seg noe tid i Vikåsenhallen og får noe ekstra i 

Ranheimshallen.  

 

Mauseidvåg og Solevåg IL er en klubb utenfor Ålesund som driver med rullestol-

basketball. Vi er i dialog med de om å bli tatt opp i NBBF Region Midt. De to siste 

sesongene har vi forsøkt å få til 2 samlinger pr sesong med MSIL og TBBK (en i 

Trondheim og en i Ålesund), men alle 4 samlinger har blitt avlyst pga korona. 

 

Søndag 6. mars arrangerer Vinne IL og Verdal IL sammen samling nr 2 i Verdal for å 

teste om interessen for Basket er tilstede for å danne ny gruppe i idrettslagene. 

 

Stjørdal har meldt fra om at de ikke ønsker å arrangere EB etter påske likevel, da de 

må betale halleie. Melhus har meldt interesse for å arrangere EB etter påske. 

Sak 7 – Økonomi 

a) Foreløpig regnskap 2021  

Foreløpig regnskap for 2021 ble presentert.  

 

b) Budsjett 2022  

Forslag til budsjett 2022 ble gjennomgått og nye poster ble lagt til. 

 

c) Oppfølging av sak 2021-07-7c – klage på seriekontigent 
31.08.21 trakk Ålesund 3 lag (U14, U16 og 2M) fra seriespill sesongen 

2021/2022.  

 

VEDTAK: Ålesund basket betaler halv seriekontingent for de 3 lag som ble 

trukket etter trekkfrist. Dette er det samme som det vil være å trekke laget 

før 15. august i henhold til NBBF Region Midt sitt kampreglement. 

Det understrekes at dette er kun på grunn av krevende situasjonen 

Ålesund havnet i under pandemien, Styret ser da ikke hensiktsmessig til å 

straffe Ålesund mer med bot, da saken kommer ikke skal skape en 

presedens grunnet spesielle forhold under korona-situasjonen. I tillegg bør 

det nevnes at Ålesund Basket har fått veldig lite treningstid fra Ålesund 

kommune. 

 

d) Oppfølging av sak 2021-09-8d -søknad om støtte. 

Søknad om reisestøtte til kamper i Oslo for JE19 Midtbyen Basket 

 

VEDTAK: Midtbyen innvilges kr 10 000,- i reisestøtte for å delta i Seriespill i 

Region Øst. Støtten gis da laget ikke har andre tilbud i samme aldersklasse 

å spille mot i Trondheim. 



  

 

   

Sak 8 – Handlingsplan 

Handlingsplan 2022 ble gjennomgått. 
 

Sak 9 – Årsplan 2021/2022 

 

Forbundsstyret har vedtatt å utvide hovedterminlisten. Dette betyr at vi kan ha mer 

aktivitet i mai og juni. For de 3 helgene som ble utsatt pga korona så vil en del av 

disse kampene settes opp på nytt etter påske. 

 

VGY er i dialog med Melhus og instruktør om å sette opp et EB-trenerkurs på Melhus 

før sommeren. Kurset vil være åpent for deltakere fra Trondheim og omegn. 
 

Sluttspill for yngre lag var planlagt helgen 22.-24. april. Dette må utsettes, da 

seriespill ikke vil være ferdig til denne helgen.  
 

Det innkalles til Klubbledermøte mandag 7. mars 2022. 

Sak 10 – Serieavvikling (orientering)  

a) Serieoppsett sesongen 2021/2022  

 

Seriespillet har kommet i gang igjen. Det er en del kamper som har blitt 

utsatt/avlyst pga korona, og da har det gjerne skjedd kvelden før kamp. 

Noen av kampene blir forsøkt satt opp på nytt, mens foreløpig en av 

kampene vil bli satt til 20-0.  

 

2M-serien er delt opp i 2. Del 1 skulle i utgangspunktet være ferdigspilt 29. 

januar. Alle gjenstående kamper i 2M er nå satt opp før vinterferien, slik at 

serieoppsett for del 2 kan lages i løpet av vinterferien. 

 

Sak 11 – Planlegging årsmøte 

Det mangler fortsatt medlemmer til valgkomiteen. Styret fordelte oppgaver til noen 

styremedlemmer som ringer rundt til de største klubbene for å få valgkomite på 

plass. 

 

Sak 12 – Deltagelse Idrettsting 

Lørdag 23. april holdes Idrettstinget for Møre og Romsdal i Molde. For at NBBF 

Region Midt skal kunne søke om aktivitetsmidler i Møre og Romsdal må vi delta på 

dette tinget.  KRG deltar på dette. 

 



  

 
 
 

 
Lørdag 23. april holdes Idrettstinget for Trøndelag på Hell. For at NBBF Region Midt 

skal kunne søke om aktivitetsmidler i Trøndelag må vi delta på dette tinget. 
MAa deltar på dette. 

Sak 13 – Eventuelt 

Ingen saker på eventuelt. 
 


