
  

 
 
 

 

Protokoll til styremøte nr. 2022-06 

Tid: Tirsdag 4. oktober 2022 klokken 19.00 – 20.30. 

Sted: Idrettens Hus.  Trond Schwenke, Tone Merete Muthanna og Sverres Francis Uijting på 
Teams. 

Til stede: Mathias Aarskog (MAa), Trond Schwenke (TS), Guro Samanns (GS), Tone Merete 

Muthanna (TMM), Sverre Francis Uijting (SFU), Siri Refsnes (SR), Christoffer Robinson (CR) og 

Viola Gyögyi (VGY). 

Referent: Mathias Aarskog 

 

Saksliste: 

1) Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2022-05 (vedtak) 

2) Godkjennelse av saksliste (vedtak) 

3) Saker til eventuelt 

4) Styrevedtak i perioden (vedtak) 

a) Søknad fra Sverresborg Hoops Elite (vedtak) 

b) Søknad fra Ranheim (vedtak) 

5) Administrative avgjørelser i perioden (orientering) 

6) Daglig Leder drift (orientering) 

7) Økonomi (orientering) 

8) Ekstraordinært Regionsting 2022 (orientering) 

9) Handlingsplan (orientering) 

10) Årsplan (orientering) 

11) Serieavvikling 2022/2023 (orientering) 

12) Eventuelt 

 

  

  

  
 

 



  

 
 
 

Sak 1 - Godkjennelse av protokoll (vedtak) 

Dokument «RM protokoll styremøte 2022-05» ble godkjent. 

 

Sak 2 - Godkjennelse av saksliste 

På sakslisten stod det 2 styrevedtak i perioden. Disse sakene ble det ikke tatt noe 

vedtak på og flyttes derfor til Sak 7 Økonomi og Sak 11 Serieavvikling. 

 

Sak 3 – Saker til eventuelt 
 

Ingen saker til eventuelt. 

 

Sak 4 - Styrevedtak i perioden (vedtak) 

Mathias Aarskog ønsker å trekke seg som leder i Regionen. Det ble vedtatt å innkalle 

til ekstraordinært Regionsting for å velge ny leder, da ingen i styret ønsket å overta 

ledervervet. Det er funnet en kandidat til å ta over ledervervet frem til nytt 

Regionsting i 2023. 

 

Ekstraordinært Regionsting ble vedtatt avhold 17.10.2022 på Microsoft Teams. 

 

Sak 5 - Administrative avgjørelser i perioden 

Det er ikke tatt administrative avgjørelser i perioden som styret trenger å vite. 

 

Sak 6 - Daglig Leder drift (orientering) 

Det har blitt arrangert et Regiondommerkurs i Trondheim med 5 deltakere (1 fra 

Molde, 1 fra NTNUI, 1 fra Stjørdal, 1 fra Sverresborg Hoops og 1 fra Sørsia). 

Deltakerne vil autoriseres i løpet av sesongen. Instruktør: Jone Westrum. 

 

Det har blitt arrangert et EasyBasket-trenerkurs i Trondheim med 11 deltakere (5 fra 

Midtbyen, 4 fra Ranheim, 1 fra Klæbu og 1 fra Singsaker). Instruktør: Thor Inge 

Øvermo. 

 

Det har blitt arrangert et Aspirantdommerkurs i Trondheim med 4 deltakere (2 fra 

Melhus, 1 fra Klæbu og 1 fra Ranheim). Instruktør: Alex Reiertsen. 

 

Det har blitt arrangert et EasyBasket-trenerkurs på Verdal med 11 deltakere (fra 

Steinkjer, Verdal og Vinne). Instruktør: Thor Inge Øvermo. 

 

Det har blitt arrangert et kamplederkurs i Molde med 8 deltakere (alle fra Molde). 

Instruktør: Greg Knudson. 



  

 
 
 

 

Det har blitt arrangert et EasyBasket-trenerkurs i Molde med 8 deltakere (alle fra 

Molde). Instruktør: Greg Knudson. 

 

Baskethelgen ble arrangert av NBBF første helg i september. Fra Region Midt deltok 

det følgende: 

Den Store Trenerhelgen: 21 (8 fra Midtbyen, 3 fra Molde, 2 fra Ranheim, 1 fra 

Singsaker og 6 fra Sverresborg Hoops). 

Det Store Klubbmøtet: 4 (2 fra Melhus, 1 fra Midtbyen og 1 fra Sverresborg Hoops). 

Elitedommersamling: 4 (2 fra NTNUI, 1 fra Stjørdal og 1 fra Sverresborg Hoops). 

 

Det ble arrangert dommersamling i Trondheim 12.09.22, med 19 dommere som 

deltok fysisk og 6 dommere som deltok via stream. Teambuilding, pizza og nye regler 

var i fokus. 

 

Daglig Leder har vært på personsamling med resten av NBBF i Askim 13.-15. 

september. 

 

Rullestolbasketball-samlingen med TBBK og MSIL, og rullestolbasketball-

dommerkurs, helgen 17.-18. september ble avlyst da TBBK ikke kunne stille lag. 

 

Sak 7 – Økonomi (vedtak) 

Søknad fra Ranheim Il Basket om støtte til skoleprosjekt for jenter.  

Klubben søkte om midler for å lage et tilbud til jenter på Vikåsen Skole i skoletiden. 

 

Vedtak: 

 

Regionen har kun NOK 10.000, - igjen på budsjettet for jenteprosjekt. Styret ønsker å 

utlyse disse midlene til prosjekter som adresserer rekruttering av jenter på tvers av 

flere av/alle klubbene i regionen. Styret vedtok derfor å ikke gi midler til dette 

prosjektet. 

Sak 8 – Ekstraordinært Regionsting 2022 (orientering) 

Det er innkalt til ekstraordinært Regionsting da Mathias Aarskog ønsker å trekke seg 

som leder. I all hovedsak skyldes dette «stemning» og kommunikasjonsform i 

regionen over noe tid, noe som har tappet han for lyst og energi til å bidra som leder 

for styret i regionen.  

 

Valgkomiteen har funnet en kandidat til ledervervet for resten av tingperioden. 

 

Ekstraordinært Regionsting er berammet til 17.10.2022. 

Sak 9 – Handlingsplan (orientering) 

Ingen nye oppdateringer. 



  

 
 
 

 

Sak 10 – Årsplan (orientering) 

 

NBBF arrangerer regional talentsamling for U15 og U16 i Husebyhallen helgen 15.-

16. oktober. Klubbene har sendt inn aktuelle deltakere til NBBF. 

 

Det er planlagt et kamplederkurs i forbindelse med EasyBasket-arrangementet som 

Singsaker arrangerer 5.-6. november. Jeg venter på avklaring fra instruktør. 

 

Helgen 11.-13. november arrangerer Sverresborg Hoops Bredde kvalifisering til 

U16NM i Munkvollhallen.   
 

Sak 11 – Serieavvikling (orientering/vedtak) 

Søknad fra Sverresborg Hoops Elite  

 

Sverresborg Hoops Elite søkte om å få bruke 5 spillere i 2M som har spilt 1M kamp. 

Kampreglementet sier bare 2 spillere. Begrunnelsen for søknad om dispensasjon er 

at de har så mange 1M-spillerer at de som sitter på benken får et dårlig kamptilbud 

hvis de må stå over en 1M kamp for å spille 2M kamp. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok dispensasjon på en ekstra spiller (totalt 3) som kan flyte fra 1M til 2M 

uten å stå over en 1M-kamp. 
 

Serieoppsettet for helgene til og med siste helg i høstferien (16.10.22) samt kamper 

hvor et av lagene må reise ble sendt ut til klubbene 31.08.22. 

 

Serieoppsettet for resten av sesongene vil forhåpentligvis bli publisert i løpet av 

neste uke (uke 40). Om det ikke blir 100% ferdigstilt, så vil de resterende 

seriehelgene i oktober og hele november bli publisert. 

 

Singsaker 1M trakk laget sitt 19.09.22. 

Midtbyen U15 (U17J) trakk laget sitt 28.09.22 

 

Det har vært 3 omberamminger (1M NTNUI Ålesund) og 1 walkover (U14 Midtbyen) i 

løpet av de 2 første seriehelgene. 

 

Sak 12 – Eventuelt 

Ingen saker på eventuelt. 
 


