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Tidspunkt: Mandag 08.04.2019, klokken 18.00 
Sted: Spicheren, 2 etasje, Klasserom A (3i111) 
Deltakere: Jesse Lee Krombel, Matias Smørvik, Johannes Feenstra, Eivind Ruud, Simon Quinteros 
Fraværende: Erik Johnsen 
 

Saksliste 

1. Beretning fra styrets leder (nytt siden sist)  
2. Situasjon økonomi 
3. Fordeling av ansvar innad i styret 
4. Regionale aktiviteter sesongen 2019/2020 
5. Regional superhelg 2019/2020 
6. Justering av pris for skolebesøk 
7. Innkjøp av regnskapsprogram 
8. Markedspresentasjon region 

 

Saksliste ble godkjent.  

 

Sak 2. Situasjon økonomi 

Matias redegjorde for inntekter og utgifter så langt i kalenderåret. Fikk følgende påpekninger fra 
styret:  
*Sende ut klubb- og seriekontigenter to ganger i året, fremfor én.  
*Strukturere regnskapet slik at inntekter som er ment å dekke inn utgifter står i samme kategori. 
Eksempelvis at post 3 middel står sammen med utbetalinger til skolebesøk og gjennomføring av 
superhelger.  
*Notere navn på dommere som får utbetalt reisehonorar i løpende regnskap.  
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Sak 3. Fordeling av ansvar innad i styret 

Ansvaret ble fordelt slik:  

● Besvare regionens offisielle e-post (Jesse) 
● Behandle overgangssøknader innad i regionen (Jesse, hele styret gir godkjenning) 
● Økonomistyring og regnskapsføring (Matias) 
● Budsjettforslag (Matias) 
● Dommeroppsett, kontakt med dommere, dommerutvikling (Johannes) 
● Oppdatere regionens nettside og Facebook-side (Erik) 
● 3MOT3-arrangementer (Jesse) 
● Dame/jente-basket-ansvarlig? (Dragoslav og Jasmin Clobares – holder kontakt med Jesse) 
● Rullestolbasket? (Søgne/Mandal klubben) 
● Skaffe finansiering i form av støtte og sponsormidler (Gustav)  
● Talentutvikling/SPU (Kevin – holder kontakt med Jesse) 
● Trenerutvikling og trenerkontakt (Simon) 
● Føring av resultater (Jesse) 
● Oppsett av superhelger (Jesse) 
● Serieoppsett (Simon) 
● Sekretær – skrive sakspapirer, og referat fra styremøte (1. Erik, 2. Eivind) 
● Koordinere skolebesøk mellom klubbene (Eivind)  
● Sekretariatansvarlig (Jesse og Johannes) 

 

Sak 4. Regionale aktiviteter sesongen 2019/2020 

Ble presentert av Jesse. Ønsker seks superhelge. Grunnen er at spillerne i regionen mangler 
kamperfaring, og man ønsker å maksimere tilbudet til tross for at det er mangel på lag i enkelte 
aldersgrupper.  

Innspill fra styret 
*Sjekk om superhelg uke 2 kolliderer med den store trenerhelgen.  
*Vurdere å flytte kamplederkurs til en helg det ikke er superhelg, siden kurset er rent teoretisk.  
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5. Regional superhelg 2019/2020 

Presentert av Jesse 

Innspill fra styret: 

*Dommeransvarlig mener fristen til klubbene som ønsker å delta skal flyttes til minst to uker før 
kamp.  
*Klubbene sende navn på minst tre dommere til superhelger før seriestart 
*Regionen ønsker fortrinnsvis å benytte to aspirantdommere i U-kamper. Om man ikke får nok kan 
man fylle på med regionsdommere.  
*Dommerhonorar for U-kamper bør avklares.  
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Fra sakspapirene:  

 

 
6. Justering av pris for skolebesøk 

Styret avgjorde at skolebesøk gjennomført før 1. april blir honorert med 500 kroner per skolebesøk. 

Fra 1. april gjelder følgende regel: 

Skolebesøk honoreres med 200 kroner per besøk. Når regionen har mottatt midler fra forbundet 
(post 3), og betalt klubber for superhelger, skolebesøk (200 kroner) og SPU vil et eventuelt overskudd 
fordeles til klubbene ut fra hvor mange skolebesøk de har gjennomført i perioden.  

 

7. Innkjøp av regnskapsprogram 

Styret var enig om at regionen går til innkjøp av regnskapsprogrammet Visma.  

 

8. Markedspresentasjon region 
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Jesse og Eivind tar ansvar for å lage ferdig en presentasjon som regionen kan benytte for å dra inn 
sponsormidler. De skal også sjekke ut hva andre regioner har gjort.  


