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Protokoll for årsmøte i NBBF Region Sør 2019  

Dato: 03.11.2019 
Tidspunkt: 18.00-21.15 
Sted: Holvikahallen, Grimstad 
Sendes til: Regionstyret, klubbledere og NBBF-representanter 
Gjøres tilgjengelig på basket.no 

 

Sak 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 

Følgende var til stede på møtet: 

Med stemmerett fra sittende regionstyre: Johannes Feenstra (Lauvåsen IL), Anthony Collins (Pirates), Gustav Steimler (Søgne o g 
Mandal), Vuk Milanovic (Pirates), Nick Savaris (Express IL), Jesse Lee Krombel (Arendal Titans), Erik Johnsen (Express IL), Thomas 
Brossamain (Express IL), Matias Smørvik (KSI) 

Delegater fra klubbene med stemmerett: Eivind Friis Ruud (Pirates), Simon Quinteros (Pirates), Anders Ham (Pirates) 

Deltakere med observasjonsstatus: Astrid Hagland Gjerde (NBBF) 

Vedtak: Et enstemmig årsmøte godkjente de fremmøtte representantene. 

 

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Sakslisten:  

1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

3. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokoll. 

4. Årsberetning 

5. Behandle endringsforslag av kampreglement for NBBF region sør. 

6. Behandle forslag til nytt protest- og appellreglement. 

7. Godkjenning av regnskap 2018. 

8. Fastsettelse av kontingent. 
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9. Behandle budsjett for 2019. 

10. Valg av følgende verv 

a) Leder og nestleder. 

b) Fire styremedlemmer. 

C) To varamedlemmer til regionstyret. 

D) Representanter til årsmøter i overordnede organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

E) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte i Region Sør 

11. Eventuelt 

 

Jesse Lee Krombel foreslo at regnskap, kontingent og regnskap ble flyttet opp på plass 4, 5 og 6 på forretningsorden.  

Matias Smørvik foreslo en generell diskusjon rundt mangel på kjønnsbalanse i regionen på punktet eventuelt.  

Vedtak: Et enstemmig årsmøte godkjente sakslisten med de endringene som ble foreslått.  

Vedtak: Et enstemmig årsmøte godkjente innkallingen. 

 

Sak 3. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokoll. 

Jesse Lee Krombel stilte som ordstyrer 

Matias Smørvik stilte som referent 

Nick Savaris og Eivind Friis Ruud stilte som representanter til å underskrive årsmøteprotokoll 

Vedtak: Et enstemmig årsmøte godkjente kandidatene 

 

Sak 4. Godkjenning av regnskap 2018 

Økonomiansvarlig Thomas Brossamain presenterte regnskapet for årsmøte. Han fulgte opp med å svare på spørsmål fra 
forsamlingen. 

Beretning fra økonomiansvarlig Thomas Brossamain: 

Vi har ikke hatt det bra i fjor dessverre, men det er ikke krise. Vi oppdaget et tap med -13 000, NOK i løpet av 2018. 

NB: Det Inkluderer utgifter fra 2017, derfor bør vi ha en diff av -7660, NOK 
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2017 hadde vi bedre resultater pga. høyere inntekt med kontingentene. Hvis vi ser resultatene i løpet av de 3 siste årene ligger 
med + 10 000 NOK overskudd. 

NB: Saldo per 11.2.19 er 146 777,53 NOK. 

Litt forklaring:  

x Regionslag NTC i Oslo - store kostnader i 2018 (-44kNOK). i 2017 var det i Arendal, derfor mindre kostnader registrert. 
x Post3 middel utbetaling er mindre enn før - Hvor mye skulle vi ha fått? 
x Seriekontingent 2017/2018 høyere enne for 2018/2019 pga U14 serie 
x Vi har ca. +10 000 NOK som er i overskudd for seriespill 2017/2018. 
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Styrets innstilling til vedtak var:  

Forslag 1: Regnskap for 2018 godkjennes.  

Etter presentasjonen fulgte en diskusjon rundt hvorfor postmiddel 2 ikke var inkludert i regnskapet. Det kulminerte i et fors lag til 
vedtak.  

Simon Quinteros foreslo:  

Forslag 2: Regnskap for 2018 godkjennes med følende endringer: Inntekter og utgifter for postmiddel 2 inkluderes i 
regnskapet.  

I tillegg var det mulig å stemme på: 

Forslag 3: Regnskap for 2018 godkjennes ikke. 

Forslag 1 fikk 6 stemmer (Matias, Nick, Gustav, Johannes, Thomas, Jesse) 
Forslag 2 fikk 6 stemmer (Anders, Erik, Eivind, Anthony, Simon, Vuk) 
Forslag 3 fikk 0 stemmer 

 Forslag 2 og 3 falt da regionstyrets sittende leder avgjøre ved stemmelikhet.  

Vedtak: Regnskap for 2018 godkjennes.  

 

Sak 5. Fastsettelse av kontingent. 

Thomas Brossamain forlater møtet. 

Styret foreslo:  

Forslag 1:  
Kontingent for sesongen 2018/2019 settes til  
Klubbkontigent: 3000 kroner 
Seriekontigent: 3500 kroner 

Gustav Steimler foreslo: 

Forslag 2:  
Kontingent for sesongen 2018/2019 settes til 
Klubbkontigent: 0 kroner 
Seriekontigent 3500 kroner  

Jesse Lee Krombel foreslo 
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Forslag 3:  
Kontingent for sesongen 2018/2019 settes til: 
Klubbkontigent: 2000 kroner 
Seriekontigent 3500 kroner 

 

Forslag 1 fikk 7 stemmer (Eivind, Matias, Erik, Anthony, Simon, Anders, Vuk) 

Forslag 2 fikk 2 stemmer (Johannes, Gustav) 

Forslag 3 fikk 2 stemmer (Nick, Jesse) 

 

Vedtak: Kontingent for sesongen 2018/2019 settes til  
Klubbkontigent: 3000 kroner 
Seriekontigent: 3500 kroner 

 

6. Behandle budsjett for 2019 

Innspill fra økonomiansvarlig Thomas Brossamain:  

Inntektene vurderes å være svakere enn foregående år. Derfor bør man også forsøke å redusere kostnadene slik at regionen kan 
ha en positiv økonomi i 2019.  

x Vi må vurdere å søke for mer middel fra NBBF for å dekke kostnader til kurs og turneringer.  Vi må vurdere å søke 
middel fra sponsor   

x Reduser antall kurs for å dekke utgifter fra klubbene og kursholdere 
x Reduser antall EB turneringer til 4 (1 per klubb, unntatt KSI) 
x Reduser kostnad for reiseregning fra dommere, kursholdere 
x Hvor viktig er regionslag, resultater, bør vi ha en budsjett for laget? Hvis ja, da bør vi organisere bedre transport og 

hvem som reiser. 
x Kunne eksterne møtes dekkes av klubbene? 
x Bør vi fortsette med Senior Seriespill og kun fokusere på junior lag og kurs for å redusere kostnader for dommere? Kan 

superhelg brukes for å spille senior kamper gjennom 3 mot 3 eller 5 mot 5? 
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Budsjettet ble presentert for årsmøtet. I henhold til regionens lover og regler skal ikke budsjettet godkjennes av årsmøtet, men 
årsmøtet skal like fullt orienteres om budsjettet.  

Årsmøtet står likevel fritt til å komme med uttalelser til styret rundt budsjettarbeid.  

Uttalelse fra Anthony Collins: Det bør være en egenandel for spillere som deltar på NTC. Denne egenandelen bør ligge på 50 
prosent av kostnadene regionen har på hver spiller.  

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.  

Uttalelse fra Gustav Steimler: Midler til DST bør kuttes fra budsjettet.  

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.  

Uttalelse fra Gustav Steimler: Det bør budsjetteres med medaljer for de tre øverste posisjonene i serien.  

Uttalelse ble enstemmig vedtatt.  

Gustav: Honorar til serieansvarlig bør reduseres. 

Uttalelsen falt.  

Gustav: Det bør legges inn en pott på 10.000 kroner som skal brukes til markedsføring og å fremme idretten basketball.  

Det ble ikke votert over forslaget, men innspillet skal tas opp igjen ved førstkommende styremøte.  

 

7. Årsberetning 

Jesse Lee Krombel presenterte årsberetning for 2018.  

Årsberetningen er vedlegg. 

Vedtak: Årsberetning ble enstemmig vedtatt.  

 

8. Behandle endringsforslag av kampreglement for NBBF region sør.  

Det er sendt inn forslag om fire tilføyelser til kampreglementet for region sør. Forslagene behandles uavhengig av hverandre av 
årsmøtet.  

Endringsforslag 1 – paragraf 18 foreslås endret til følgende (forslagsstiller Jesse Lee Krombel): 

Dommere  
NBBFs retningslinjer for dommere gjelder, med følgende unntak: 
a) Ansvaret for å sende kamprapporten til seriekomiteen pålegges arrangerende klubb. 
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b) Dommerhonorar:  

Forbundsdommere: 450 kroner per kamp (senior-/juniorkamper) 
Regiondommere: 400 kroner (senior-/juniorkamper) 
Aspirantdommere:  300 kroner per kamp (senior-/juniorkamper) 
3MOT3-dommere: 100/50 Kroner per kamp 
100 kroner for aldersbestemte kamper. 
Ikke autoriserte dommere: 50 kroner per kamp.  
For reise utenfor hjemkommune innrømmes godtgjørelser etter basketballforbundets satser. Diett inntil seks timer: 40 
kroner. Diett 6-12 timer: 125 kroner.  
Dersom en dommer må dømme en kamp alene skal han i tillegg til sitt dommerhonorar også utbetales halvparten av 
hva den andre dommeren skulle ha hatt. 
Dersom dommere ikke møter i godkjent bukse, trøye eller sko skal hjemmelaget trekke 50 prosent av 
dommerhonoraret.  

Johannes Feenstra foreslår: Forandre teksten til U19 og U16 der det står junior. Aldersbestemte kamper forandres til Easy 
Basket. Diett forandres til «etter NBBF sine satser». 

Forslag fra Jesse Lee Krombel: 3MOT3 forandres til 50 kroner.  

Et enstemmig årsmøte vedtok endringsforslaget med de endringene som kom på møtet. Paragraf 18 lyder dermed:  

Dommere  
NBBFs retningslinjer for dommere gjelder, med følgende unntak: 
a) Ansvaret for å sende kamprapporten til seriekomiteen pålegges arrangerende klubb. 

b) Dommerhonorar:  

Forbundsdommere: 450 kroner per kamp (seniorkamper/U19/U16) 
Regiondommere: 400 kroner (seniorkamper/U19/U16) 
Aspirantdommere:  300 kroner per kamp (seniorkamper/U19/U16) 
3MOT3-dommere: 50 Kroner per kamp 
100 kroner for aldersbestemte kamper. 
Ikke autoriserte dommere: 50 kroner per kamp.  
For reise utenfor hjemkommune innrømmes godtgjørelser etter basketballforbundets satser. Diett følger NBBF sine 
satser. Dersom en dommer må dømme en kamp alene skal han i tillegg til sitt dommerhonorar også utbetales 
halvparten av hva den andre dommeren skulle ha hatt. 
Dersom dommere ikke møter i godkjent bukse, trøye eller sko skal hjemmelaget trekke 50 prosent av 
dommerhonoraret.  

 

Endringsforslag 2 – ny paragraf (forslagsstiller: Jesse Lee Krombel) 

Reiseutgifter 
Regionens dommeransvarlig avgjør hvilke dommere som dømmer hvilke kamper, i samråd med styrets leder. 
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Dommeransvarlig har til enhver tid ansvar for å påse at regionen påløpes lavest mulig reiseutgifter og oppfordres til å 
sette opp de dommerne som har kortest reisevei.  

10 stemte for forslaget (Anthony, Gustav, Vuk, Nick, Jesse, Erik, Matias, Simon, Anders, Eivind) 
1 stemte imot forslag (Johannes)  

Forslaget ble vedtatt 

Endringsforslag 3 – ny paragraf (forslagsstiller: Jesse Lee Krombel) 

Dommeroppsett 
Regionens dommeransvarlig kan sette opp inntil én dommer som tilhører hjemmelagets klubb. Denne dommeren skal 
ikke være trener, spiller eller funksjonær for det laget som spiller kampen.  

Et enstemmig årsmøte vedtok forslaget 

Endringsforslag 4 – Paragraf 14 foreslås endret til følgende (forslagsstiller: Jesse Lee Krombel) 

Sekretariat 
Hjemmelaget er ansvarlig for oppretting av sekretariat og skal skaffe til veie spilleball. Til kampene skal det minimum 
stille tidtaker og sekretær. Hjemmelaget er ansvarlig for at sekretariatet er bemannet 15 minutter før kampstart. 
Sekretariatet skal ha følgende utstyr: Skuddklokke, markører for lagfeil og enkeltspilleres feil, lydsignal, kampskjema og 
skrivesaker. Dommere skal rapportere til kretsstyret klubber som forsinker kampen som følge av manglende utstyr eller 
bemanning. 

Klubber som ikke overholder regler for sekretariat bøtelegges med kroner 100,-. 

Sju stemte for forslaget (Matias, Jesse, Vuk, Amthony, Eyvind, Simon, Anders) 
Fire stemte imot forslaget (Nick, Gustav, Johannes, Erik) 

Forslaget ble vedtatt 

 

9. Behandle forslag til nytt protest- og appellreglement 

Thomas Brossamain returnerer til møtet 

Årsmøtes er bedt om å ta stilling til om nytt reglement skal implementeres i region sør.  

Forslagsstiller er Jesse Lee Krombel. 

Reglementet er eget vedlegg.  

Forslag fra Vuk Milanovic: Gebyr for å levere protest settes til 500 kroner istedenfor 0 kroner.  

Vedtak: Et enstemmig årsmøte vedtar forslag til nytt protest- og appellreglement med endringsforslaget som 
fremkom på møtet.  
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10. Valg 

Følgende verv ble fylt for kalenderåret 2019. De valgte vil ha en funksjonstid på ett år.  

a) Leder og nestleder  

Leder: Jesse Lee Krombel (Arendal Titans) 
Nesteleder: Erik Johnsen (Express IL) 

Begge kandidater ble enstemmig valgt inn av årsmøtet 

b) Fire styreverv  
Johannes Feenstra (Lauvåsen IL) 
Simon Quinteros (Pirates) 
Eivind Friis Ruud (Pirates) 
Matias Smørvik (KSI) 

Alle fire kandidater ble enstemmig valgt inn av årsmøtet. 

C) To varamedlemmer til regionstyret. 

1. vara: Elfi Fei-Yin Liew (KSI) 
2. vara: Anders Ham (Pirates) 

Begge kandidater ble enstemmig valgt inn av årsmøtet 

D) Representanter til årsmøter i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.  

Forslag fra Gustav Steimler: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

E) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte i Region Sør. 

Leder: Anthony Collins (Pirates)  
Medlemmer: Gustav Steimler (Søgne og Mandal) og Nick Savaris (Express IL) 

Alle tre kandidater ble enstemmig valgt inn av årsmøtet.  
 

Sak 10. Eventuelt 

Det ble meldt inn en eventuelt-sak. Årsmøtet diskuterte hva som kan gjøres for å få flere damer/jenter til å engasjere seg i 
basketballmiljøet på Sørlandet.  
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Nick: Det har vært vanskelig å engasjere jenter. Vi hadde en gruppe som spilte, men etter hvert som de får familie så ønsker de 
ikke å spille mer. Nå er det rundt tre aktive damer igjen.  

Erik: Bør se på hvordan vi markedsføre oss. Grimstad har en facebookside med 2000 følgere. Se mot studentene, når man klarer 
å engasjere så mange damer til å drive Lacrosse, bør det samme være mulig for basketball. 

Thomas: Mange damespillere deltar på Pirates Cup. Det skaper mye engasjement, og vi må forsøke å løfte frem den innsatsen 
som legges i turneringen.  

Vuk: Det bør i utgangspunktet ikke være vanskeligere å rekruttere jenter enn gutter. Mange menn som er ute og rekrutterer, og 
har muligens lettere for å relatere til gutter enn jenter. Viktig å få på plass dametrenere.  

Johannes: Åpen dag bare for jenter er et godt tiltak. Da føler jentene seg mye mer vel, enn hvis enn haug med gutter fulle av 
testosteron skal vise seg. 

Matias: Håper å få til et eget studentlag med damer i Kristiansand fra høsten av. Har to-tre damespillere på laget, mange som 
viser interesse men slutter etter kort tid. Skal arrangere treningskamp med damer i slutten måneden. Også viktig at vi er 
bevisste på hvilke signaler vi sender ut på skolebesøk og at vi forsøker å løfte frem jenter.  

Gustav: Å rekruttere damer til å trene ungdomslag har mye å si. Mange jenter og damer synes det er kult å trene med guttene, 
men det blir kjedelig etter hvert når de ikke får ha ballen like mye.  

Thomas: Lurer på hvordan kjønnsbalansen ser ut i yngre lag. Får til svar at det er veldig skeivt, og i hovedsak kun gutter som 
spiller. 

Vuk: Pirates har nettopp fått en gjeng på åtte jenter som går i samme klasse, så de har nok til å starte lag. Håper det fortsetter. 

Anders: Får med en kvinne til å være med på skolebesøk.  

Gustav: Fotball blir ofte samlingspunkt i seksårsalderen. Når folk faller fra og begynner på nye idretter, er der vi kommer i nn. 
Handler om å ikke gi seg, selv om man har få medlemmer til å begynne med. Viktig med tålmodighet og å holde på aktiviteten 
gjennom et helt år uten å gi opp fordi noen slutter.  

 

Møtet er hevet 

 

 

 

____________________   ______________________________ 

Eivind Friis Rud   Nick Savaris   

 




