
 
  

 
 
 

 

Til 

Medlemmer av styret i Region Sør 

        Kristiansand, 1. desember 2020 

 

Kopi 

Sendes ikke lengre i kopi til NBBF, da det publiseres på Teams.  

 

 

Protokoll fra styremøte nr. 2020-07 
 

Styremøte fant sted:   

Tid:  Tirsdag 10. november 2020, kl. 19:00 

Sted:  Fjernkonferanse på Teams 

 

Tilstede 

 Simon Quinteros, møteleder 

 Johannes Feenstra 

 Matias Smørvik 

 Maria Stefansdottir 

 

Fra NBBFs administrasjon: Kevin Juhl-Thomsen 

 

Meldt forfall:  Eira Stirling og Siri Thorsland 

Ikke møtt:  Erik Johnsen (vara) og Øyvind Sørheim (vara) 

 

Referent: Kevin Juhl-Thomsen 

 

 

Dagsorden 

 

2020-07-01 Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 

Kommentar: Simon beklager at saksliste var seint ute. Bør ut senest 1 uke før møtedato.  

 

Vedtak:  Saksliste godkjent.   

 

2020-07-02 Referat fra forrige styremøte 

 

Saksinfo: Det var feil dato for superhelg 2 (14-15 november er feil). Riktig dato er 28-29 

november 2020. Dette er rettet opp i terminliste og TA. 
 

Vedtak:  Referat godkjent.  

 

2020-07- 03 Ungdomsserie sluttspill 

Saks info: Godkjenning av et sluttspill format for ungdomsserien. Ønske er å dele i enten to 

eller tre grupper som blir en “serie” etter jul. Disse gruppene skal være basert på en 



 
  

 
 
 

blanding av alder og erfaring. På den siste superhelgen på våren ønsker vi å ha et 

sluttspill, for å kåre en regionsmester i hver enkelt årsgruppe. Gruppene skal ikke 

deles inn i før etter 2020.   

 

Vedtak:  Lage 2-3 serier basert på nivå og erfaring fra høsten. 

  Siste superhelg som sluttspill.  

- Grandprix i høst 

- Serie i vinter/vår (basert på grandprix) erfaring og ferdigheter 

- Sluttspill i aldersgruppe (i årsklassen) = RM 2021 

 

2020-07-04 Terminliste ungdom  

Saks info:   Fullføre terminlisten for ungdoms spill for våren 2021. Legge inn alle helgen som skal 

spille på våren 2021 for ungdom spillerne. Se vedlegg i Teams. Ønsker også å ha en 

“siste superhelg” der serie vinner blir kåret. 

 

Vedtak:  Utlysning av dato for superhelger, Simon lyser ut superhelger vinter/vår 

   9-10 jan 

16-17 jan 

23-24 januar   

6-7 februar 

13-14 feb 

6-7 mars 

Slutspill ungdom 20-21 mars 

 

 

2020-07-05 Status 1M/1K 

Saks info: I serien for 1M har 2 lag trukket seg fra seriespill: KSI2 og Arendal. Dette gjør, at den 

resterende serie består av 3 Pirates lag, et KSI lag og et Grimstad lag. Akkurat nå ser 

det ikke lyst ut for serie start den 20/11 for senior basket. Jeg foreslår at vi legger en 

ny dato for serie start 11/01 - 2021. Da dette gir senior spillerne et realistisk mål for 

serie start.  

 

Oppdatert status 

1M   1K 

Express   Express 

KSI   KSI 

Pirates 1  Pirates 

  Pirates 2  Lauvåsen 

  Pirates 3 

 

Vedtak:  Regionsstyret setter IKKE dato. Vi følger alle retningslinjer fra NBBF uten egne unntak 

eller tilføyelser.  

 

Saksinfo:  Gjennomføring 1K  

 



 
  

 
 
 

Vedtak:  Det må tas hensyn til at Lauvåsen og Pirates har spillere som spiller både 1K og J16. 

Ideen om å spille 1K på superhelg frafalles. Lagene vil bli hørt, når det er reelt å 

vurdere seriespill. 

 

2020-07-06     Handlingsplan: 

Infosak:  Gjennomgang og forståelse av Maria sin rolle, som ansvarlig for planverk i RS styre, 

samt gjennomgang av relevante planverk.  

 

2020-07-07   Honorar og bøte 

Saks info: Vedlegg i teams. Vi må felles gå igjennom vedlegge og legge ved honorar. Akkurat nå 

er dokumentet ikke ferdig der det mangler noen tall. Jeg foreslår at Matias tar en titt 

på dette og fyller inn resten ved hjelp av Kevin, Johannes og Simon. 

 

Vedtak:  Simon har lagt ut forslag på Teams. Alle leser gjennom, Simon avsjekker med hver 

enkelt. Simon legger frem endelig forslag til neste styremøte.    

 
2020-07-08 Infosak om lisens  

Saksinfo: Det blir en gjennomgang av mosjonslisens og fase 1. Kevin forklarte definisjoner i 

spørsmålet.  

 

Vedtak:  Simon innkaller til klubbledermøte for å skape felles forståelse og gjennomføring av 

lisens og fase 1. På klubbledermøte settes dato for endelig lagoppstilling.  

 

2020-07-09   Smitteholdning 

Saksinfo: En gjennomgang av dagens situasjon ved korona. Det er ønsket at etter en 

gjennomgang at styre lager seg en holdning på hvordan vi ønsker å være. Jeg foreslår 

at vi er veldig tydelige at vi tar dette seriøst gjennom dette flinke til å kommunisere 

med kommuneoverlege i regionene og at vi heller tar et konservativ syn.  

 

Ingen endringer i Region Sør. Vesentligste endring er, at klubber og region skal 

forholde seg til kommuneoverlege.  

 

Vedtak:  Simon gjøres til smittevernsansvarlig i styret med følgende mandat:   

   

Simon har dialog med kommuneoverlege og arrangerende klubb. Han 

orienterer løpende styret og alle meldinger som kommuniseres ut som 

offisielle beskjeder skal godkjennes av styre.  

Arrangerende klubb er smittevernsansvarlig på arrangementet og må 

kommunisere gjeldende regler senest torsdag før arrangement via regionens 

hjemmeside. 

   

2020-07-09 Prioriteringsliste  

Saksinfo: Det er ønskelig å lage en prioriteringsliste over hva vi setter i fokus som mer viktig 

enn andre ting. Gjennom en sånn lista skal vi kunne enklere lage en plan hvor vi 

ønsker å legge mer økonomisk investering og bistand. 

 



 
  

 
 
 

Forslag:  Regionen betaler dommere i 1K for å ikke belaste nystartet lag. 

  Tilby arrangørtilskudd for 3x3, trenerkurs, dommerkurs.  

 

Vedtak:  Det ble ingen vedtak. Listen taes løpende opp til revisjon.  

   

 

2020-07-10 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt.  

 

 

 

Simon takket for god møteorden og gode diskusjoner. 

Møte avsluttet 19:30.  

 

 

 

Referent Kevin Juhl-Thomsen, dato 30.11.2020 

Gjennomlest og godkjent av styreleder, dato 01.12.2020 


