
  

 
 
 

 
 

Protokoll til styremøte nr. 2022-03  

 

Tid: Mandag 21. mars 2022 klokken 1900  

Sted: Microsoft Teams  

Til stede: Mathias Aarskog (MAa), Trond Schwenke (TS), Guro Samanns (GS), Viteskic Ademir 

(VA)  og daglig leder Viola Gyögyi (VGY). 

Forfall: Tone Merete Muthanna (TMM), Sverre Francis Uijting (SFU) og Gregory Knudson 

(KRG)  

Referent: Trond Schwenke 

Saksliste: 

1. Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2022-02 

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) Regnskap 2021 

b) Budsjett 2022 

c) Klubbkontigent Isfjorden 

8. Handlingsplan (orientering) 

9. Årsplan 2021/2022 (orientering) 

10. Serieavvikling 2021/2022 (orientering) 

11. Regionsting 2022 (orientering) 

a) Ny lov 

b) Tingdokumenter 

12. Styrekurs (orientering) 

13. Eventuelt 

  
  
  
 
 
 



  

 

Sak 1 - Godkjennelse av protokoll (vedtak) 

Protokollen «RM 2021 protokoll styremøte 2022-02» ble godkjent.  

 

Sak 4 - Styrevedtak i perioden (vedtak) 

Styret vedtok på e-post å melde inn sak til NBBF etter en uheldig situasjon i U17-kamp 

mellom Sverresborg Hoops og Ålesund i Munkvollhallen 06.02.22. NBBF ønsker et 

styrevedtak før de behandler saken. 

 

Styret har sett dommerrapport fra hendelsen, denne fanger ikke opp hendelsen på en 

utfyllende måte. Det eksisterer også en video som viser hendelsen. Styret ser på saken som 

kompleks og det er mange påfølgende hendelser etter hverandre som gjør det vanskelig å se 

hva man bør ta fatt i her. Som et minimum er det en sak hvor spiller 23 sparker mot hodet til 

en liggende spiller på bakken og dette mener styret bør følges opp spesielt. Styret ønsker 

samtidig at sanksjonskomiteen bruker sin erfaring og evaluerer om det også er andre ting 

man bør ta fatt i knyttet til situasjonen.  

 

Styremedlemmer fra Sverresborg Hoops deltok ikke i behandling av denne saken. 

 

Sak 5 - Administrative avgjørelser i perioden (orientering) 

Ingen administrative avgjørelser i perioden 

 

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 Rostenhallen helgen 12.-13 

mars. Det deltok totalt 40 lag. 

Klubbvis var fordelingen slik: Melhus 5 lag, Midtbyen 4 lag, Ranheim 4 lag, Singsaker 4 lag, 

Stjørdal 4 lag, Sverresborg Hoops 12 lag, Sørsia 3 lag, Tiller 2 lag og Utleira 2 lag. 

Kampoppsettet ble satt opp med 5 lag i U10, 6 lag i U11, 19 lag i U12 og 10 lag i U13 (totalt 

40 lag). Arrangør: Tiller og Sørsia. 

 

Klubbmøte 2022-01 ble arrangert torsdag 10. mars på Comfort Hotel Park med 21 deltakere. 

 



  

 
 
 

Hallfordelingsgruppa i Trondheim har hatt sitt første møte. Det er usikkerhet rundt om 

idretten får trene gratis i fylkeskommunale haller i Trondheim i neste Idrettsperiode. 

Idrettsrådet i Trondheim vil fremover jobbe politisk med denne saken. For basketball kan 

dette få konsekvenser for de som trener i Charlottenlund VGS, Strinda VGS og Thora Storm 

VGS, samt for de arrangementer som planlegges i Strinda VGS sesongen 2022/2023. Dette 

inkluderer Jentebasket som sesongen 2021/2022 har vært arrangert i Strinda VGS. 

 

Presidenten i NBBF Jan Hendrik Parmann og Generalsekretær i NBBF Espen A. Johansen 

besøkte Trondheim helgen 5.-6. mars, hvor de blant annet deltok på NANO-basket i Strinda 

VGS, regionskamper i Husebyhallen og FIRI-kamper i Trondheim Spektrum. 

 

Sak 7 – Økonomi (orientering/vedtak)  

a) Regnskap 2021 – Kommer korreksjoner på dette og vil bli vedtatt pr. Mail. 

b) Budsjett 2022 - Vedtatt 

c) Klubbkontingent Isfjorden 

Isfjorden har ikke hatt lag med i seriespill i Region Midt siden sesongen 2019/2022. Klubben 

ønsker å «fryse» basketaktiviteten, og lurer på om de da kan slippe å betale klubbkontigent 

på 3500 kroner pr år. Vi tar kontakt med Isfjorden og hører om de har planer om 

rekruttering av yngre lag. Har de det kan vi fryse Klubbkontingenten ett år. 

 

Tar opp med NBBF om vi skal stryke de som ikke har medlemmer og ikke har aktivitet i 

regionen. De kan fint melde seg inn igjen når de evt. er klar til å delta. 

 

Sak 8 – Handlingsplan (orientering) 

VGY hadde HAL-møte med Ragnhild Riis fredag 18.03.22.  

 

Region Midt er ajour i henhold til handlingsplanen.  

 



  

 

Sak 9 – Årsplan 2021/2022 (orientering) 

Melhus arrangerer sesongens sjette EasyBasket-arrangement i Gimshallen helgen 23.-24. 

april. 

 

Det settes opp et EasyBasket-trenerkurs i Gimshallen helgen 21.-22. mai. Instruktør: Frode 

Ramberg 

 

VGY jobber med å sette opp et kamplederkurs i forbindelse med EB-arrangementet på 

Melhus i april.  

 

VGY innkaller til klubbmøte på Teams for klubbene i Trondheim tirsdag 29.03.22 klokken 

1800 for å diskutere eventuelle kollisjoner for innkomne ønsker om arrangement sommeren 

2022 og sesongen 2022/2023. 

 

Sak 10 – Serieavvikling (orientering/vedtak)  

a) Serieoppsett sesongen 2021/2022 (orientering) 

Stort sett alle kamper som ble utsatt pga korona-restriksjoner fra regjeringen har nå blitt 

omberammet. Det gjenstår 3 internkamper innad i Midtbyen og innad i Sverresborg Hoops, 

hvor klubbene er bedt om å komme med forslag til dato i treningstid.  

 

2M-serien del 2 er godt i gang, og har siste seriekamp 30.04.22. 

 

Siste seriekamper spilles helgen 7.-8. mai i Molde og Ålesund. 

 

b) Sluttspill sesongen 2021/2022 (vedtak) 

På klubbmøte 2022-01 diskuterte klubbene sluttspill. Mange klubber ønsker at det skal 

arrangeres sluttspill for yngre lag, og det kom også inn et ønske om å arrangere sluttspill for 

1M/1K.  

 

VGY har sendt ut forespørsel til klubbene om at de kan søke om å arrangere sluttspill for 

yngre lag i juni. For U13+U15+U17 er det planlagt helgen 10.-12. juni og for U14+U16+U19 er 

det planlagt helgen 17.-19. juni. Søknadsfrist: 20. mars.  

 

For 1M/1K så har NBBF et eget nasjonalt reglement for dette, så da kom det forslag om å 

heller arrangere en «vårcup» for 1M/1K. Siste seriekamp i 1M er søndag 08.05.22 og siste 

seriekamp i 1K er fredag 29.04.22. Styret ønsker å forespørre om det er noen klubb som kan 

arrangere vårcup for seniorer. Der kan alle seniorlag inviteres. Regionen vil støtte 

arrangementet. 

 

 

 



  

 
 
 

c) Dispensasjon fra overgangsreglement (vedtak) 

Stjørdal Basket sendte 18.03.22 inn søknad om dispensasjon fra overgangsreglementet: 

Vi har fått en ny spiller oss hos som gjerne også vil spille kamper. Kampreglementet sier at 

overganger mellom 15. Desember og 30. April ikke kan innvilges, men at det kan gjøres 

særlige unntak. 

  

Styret vedtok å godkjenne overgangen for Emilie Paulsen fra Midtbyen til Stjørdal under 

dispensasjon.  

 

Sak 11 – Regionsting 2022 (Orientering/vedtak) 

Frist for å sende inn saker til regionstinget var 18. mars, og det har kommet inn 0 saker til 

VGY. Fullstendig saksliste og alle sakspapirer skal legges ut på hjemmesiden en uke før 

regionstinget. 
 

a) Ny lov 

NIF har laget ny lovnorm som skal gjelde fra 1.1.2022. 

Ny lov ble lagt frem og vedtatt. 

Loven trenger ikke vedtas på regionstinget. 

 

b) Tingdokumenter  

Forslag til Styrets Årsberetning ble lagt frem.  

Kontrollkomiteens beretning er mottatt. 

 

c) Endringer av kampregelement til regionstinget (orientering) 
§7 SPILLETIDER a) Kampenes varighet for de enkelte klasser er følgende: 

Klasse Spilletid Halvtidspause Pauser ellers 

Easy Basket Challenge 4 x 5 min. løpende tid 10 min. 1 min. 

Easy Basket 6 x 5 min. løpende tid 10 min. 1 min. 

U13 6 x 5 min. effektiv tid 10 min. 1 min. 

U14 og over 4 x 10 min. effektiv tid 10 min. 1 min. 

Easy Basket Challenge er ikke et utrykk som brukes lengre i NBBF, og bør fjernes. 

 

§18 EASY BASKET CHALLENGE (EBC) OG EASY BASKET (EB) 

Easy Basket Challenge og Easy Basket spilles etter de gjeldende regler for Easy Basket 

Challenge og Easy Basket utgitt av NBBF. 

Easy Basket Challenge er ikke et uttrykk som brukes lengre i NBBF, og bør fjernes. 

Forslag til ny tekst: Easy Basket spilles etter de gjeldende regler for Easy Basket utgitt av 

NBBF.  



  

 

Sak 12 – Styrekurs (orientering) 

Fått tilbud fra NBBF om nytt styrekurs. Ikke aktuelt for oss denne gangen. 
 

Sak 13 – Eventuelt 

Ingen saker på eventuelt. 


