
  

 
 
 

 
Trondheim, 6. februar 2023 

PROTOKOLL TIL STYREMØTE nr. 2023-02 

Tid: Mandag 6. februar 2023 klokken 1900  

Sted: Idrettens Hus, Trondheim 

Tilstede: Arild Moe, Tone Muthanna, Siri Refsnes, Guro Samanns, Sverre Uijting, Viola Gyorgyi 

Gjester: - 

Forfall: Trond Schwenke, Christoffer Robinson 

Referent: Viola Gyorgyi 

 

Saksliste: 

1) Godkjennelse av protokoll fra styremøte nr. 2023-01 

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) 

8) Handlingsplan (orientering) 

9) Terminliste 2022/2023 (orientering) 

10) Serieavvikling 2022/2023 (orientering) 

11) Treningstider 2023/2024 (orientering) 

12) Regionsting 2023 (orientering) 

13) Eventuelt 

a) Orientering fra politisk møte i Oslo sammen med NBBF styremedlemmer og med deltakere fra de andre 

regionene.  Arild orienterer. 

b) Hvordan prioriteres treningstid i haller når ett lag ikke benytter tildelt treningstid? Arild vil ha 

synspunkter i et senere møte om hvordan det skal prioriteres. 

c) Dispensasjon Utleira U14 

 

  

  

  
 

 



  

 

Sak 1 - Godkjennelse av protokoll (vedtak) 

Protokollen «RM 2023 Protokoll Styremøte 2023-01» ble godkjent. 

 

 

Sak 4 - Styrevedtak i perioden (vedtak) 

Ingen styrevedtak i perioden. 

 

 

Sak 5 - Administrative avgjørelser i perioden (orientering) 

Utleira U15 måtte trekke laget pga for få spillere. De gjenværende spillerne har fått 

dispensasjon til å spille på Utleira U14 ut sesongen. 

 

Styret tar orientering til etterretning. Saken vil bli behandlet videre under sak 13) 

Eventuelt. 

 
 

Sak 6 - Daglig Leder drift (orientering) 

Det arrangeres EasyBasket i Munkvollhallen helgen 11.-12. februar. 40 påmeldte lag. 

Arrangør: Sverresborg Hoops 

U10: Stjørdal 2 lag, Ranheim 2 lag, Melhus, Midtbyen, Singsaker, Sverresborg 

Hoops og Verdal. 

U11: Sverresborg Hoops 2 lag, Byafossen, Tiller og Verdal. 

U12: Sverresborg Hoops 3 lag (2 guttelag og 1 jentelag), Midtbyen 2 lag, Singsaker 2 

lag, Stjørdal 2 lag, Sørsia, Utleira og Verdal. 

U13: Sverresborg Hoops 4 lag (2 jentelag og 2 guttelag), Stjørdal 2 lag, Sørsia 2 lag, 

Tiller 2 lag, Midtbyen (jentelag), Singsaker, Utleira og Verdal. 

 

Det ble arrangert aspirantdommerkurs i uke 3. 15 deltok og fullførte kurset (7 fra 

Ranheim, 3 fra Midtbyen og 1 fra Byafossen, Singsaker, Stjørdal, Sverresborg Hoops 

og Tiller). 

Instruktør: Jone Westrum. 

 

Våren 2023 arrangeres det Trener1-kurs. Dette er et kurs med digitale samlinger, 

fysiske samlinger og selvstudium. Fra Region Midt er det 3 påmeldte (2 fra Midtbyen 

og 1 fra Ranheim). 

 

 

Sak 7 – Økonomi (orientering)  

Det er sendt ut faktura for all seriekontigent, klubbkontigent og gebyr/bøter. 



  

 
 
 

Sak 8 – Handlingsplan (orientering) 

Ingen nye oppdateringer. Neste HAL-møte er 07.02.23. 
 

Sak 9 – Årsplan (orientering) 

Det er satt opp en ny EasyBasket-turnering i Fosslia Fjell helgen 22.-23. april. 

Arrangør: Stjørdal Basket 

Det rekrutteres veldig godt på Stjørdal, og Stjørdal har sesongen 2022/2023 vært en 

av klubbene med flest påmeldte lag til EasyBasket-turneringene. 

 

Det vil forsøkes i sammenheng med EasyBasket-turneringen på Stjørdal å sette opp 

et kamplederkurs. 

 

Det jobbes med å sette opp et EasyBasket-trenerkurs nord i Trøndelag før 

sommeren. 

 

Det jobbes med å sette opp dommerkurs i Ålesund. 

 

Sak 10 – Serieavvikling (orientering) 

Utleira U15 har blitt trukket fra seriespill (09.01.23). 

 

Det har vært 10 omberamminger og 2 walkovers siden forrige styremøte.  

 

Utlysning av sluttspill har blitt sendt ut til klubbene, med svarfrist 01.03.23. Det har 

kommet tilbakemelding om at flere klubber har meldt seg på Hansa-Cup i Bergen, og 

kan ikke delta på sluttspillet i Region Midt. Sluttspillet har ligget i terminlisten til 

Region Midt siden starten av sesongen. Styret oppfordrer klubbene til å delta i 

sluttspill i Region Midt, men dette er en prioritering som klubbene selv må gjøre. 

 

Regionstyret i NBBF Midt har mottatt dommerrapport fra kamp 52223216125 

10.12.2022 U16 Tiller - Sverresborg Hoops 07/08. Dommerrapporten med tilsvar er 

arkivert hos administrasjonen i NBBF Region Midt, samt en gjengivelse av hvilken 

observasjon den andre dommeren observerte/overhørte. Det blir ikke reagert med 

straff. Styret vil imidlertidig meddele Tiller IL og styret i basketballavdelingen og 

lagets lagleder at vi mener at NIFs og NBBFs regler om oppførsel er brutt, og at 

vedtaket skal betraktes som irettesettelse. Regionsstyret vil be om et møte med Tiller 

IL sitt styre, basketballavdelingens styre og lagleder for å utveksle synspunkter om 

hva som er å oppfatte som upassende oppførsel. 

 

 



  

 

Sak 11 – Treningstider 2023/2024 (orientering) 

Styret tar orientering til etterretning. Saken vil bli behandlet videre på neste 

styremøte. 

 

Sak 12 – Regionsting 2023 (orientering/vedtak) 

Regionstinget 2023 arrangeres mandag 24.04.23. VGY venter på bekreftelse om 

lokale. 
 

Sak 13 – Eventuelt 

a) Orientering fra politisk møte i Oslo sammen med NBBF styremedlemmer og 

med deltakere fra de andre regionene.  Arild orienterer. 

Streaming av kamper.  

Seks særforbund (fotball, håndball, ishockey, innebandy, volleyball og basketball) 

inngikk i 2022 en avtale som gjorde at TV 2 i samarbeid med MyGame skulle 

strømme kamper ned til 15-årsklassen over hele landet. 

 

Adressavisen 24.1.2023: 

 

«Trøndelag idrettskrets sier nei til strømming for alle utøvere som er under 18 år. 

Videre ber man at det utarbeides forslag for retningslinjer for utøver som er under 18 

år og som deltar i seniorklassen», heter det i vedtaket. 
 

 

b) Hvordan prioriteres treningstid i haller når ett lag ikke benytter tildelt 

treningstid? Arild vil ha synspunkter i et senere møte om hvordan det skal 

prioriteres. 

Treningstid som ikke blir benyttet av klubbene vil gå tilbake til administrasjon. 

Administrasjon har ansvaret videre med å tildele ubenyttet treningstid videre. 

 

c) Dispensasjonssøknad Utleira U14 (vedtak) 

Har Utleira 6 eller flere U14-spillere tilgjengelig på kamp, så gies det dispensasjon til 

kun 1 U15-spiller til å være på banen om gangen. Dersom det er færre enn 6 U14-

spillere, gies det dispensasjon til at det kan være 2 U15-spillere på banen samtidig.  


