
 
  

 
 
 

 

Til 

Medlemmer av styret i Region Sør 

        Kristiansand, 19. oktober 2020 

 

Kopi 

NBBF v/General sekretær, organisasjonssjef og Astrid Hagland Gjerde (Reg Sør repr i NBBF Styre). 

 

 

Protokoll fra styremøte nr. 2020-06 
 

Styremøte fant sted:   

Tid:  Lørdag 10. oktober 2020, kl. 17:00 

Sted:  Fjernkonferanse på Teams 

 

Tilstede 

 Simon Quinteros 

 Eira Stirling 

 Johannes Feenstra 

 Matias Smørvik 

 Maria Stefansdottir (via Teams) 

 

Fra NBBFs administrasjon: Kevin Juhl-Thomsen 

 

Meldt forfall: Siri Thorsland 

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

 

Referent: Kevin Juhl-Thomsen 

 

 

 

Dagsorden 

 

Sak nr. 28/2020 Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 

 

Vedtak:  Saksliste godkjent.   

 

Sak nr. 29/2020 Referat fra forrige styremøte 

 

Vedtak:  Referat godkjent.  

 

Sak nr. 30/2020 SPU 

Med bakgrunn i NBBF sin anbefaling om å ikke gjennomføre SPU høsten 

2020, så ønskes en ny votering på denne sak i regionsstyret.  

 



 
  

 
 
 

Vedtak:  Det ble besluttet at følge anbefalingen til NBBF og dermed IKKE innkalle til SPU i 

2020. Videre så følger regionen anbefalingene til NBBF når det gjelder eventuell 

gjennomføring av SPU i 2021 (da det er mulig at SPU som konsept blir avløst av et 

annet konsept).  

 

Vedtak: Styret ønsker å legge opp til at regionen kan innkalle til andre utviklingssamlinger på 

tvers av klubb og region for å ivareta den sportlige og samlende effekt som SPU har 

hatt for regionen.  

 

Sak nr 31/2020  Fastsette terminliste for 2. halvdel 2020 

    

Vedtak:  Dato og arrangører for superhelger i 2. halvdel 2020 godkjennes slik de ble 

presentert.  

 

 7-8 november  Express Eagles  Holvikahallen 

  14-15 november  Kristiansand Pirates Idda Arena 

21-22 november Kristiansand Pirates Idda Arena 

12-13 desember Lauvåsen Wildcats Tveithallen 

 

Kurs  

Her ble det besluttet å avholde kurs etter forespørsel og ikke terminfeste kurs, for å 

være fleksible nok til å arrangere fort og gi klubbene det de trenger. I første omgang 

vil det bli aktuelt å kontakte de 2 store klubbene, Arendal og Kristiansand, for å be 

dem om å legge til rette for repsektive kurs (Kampleder og EB) og komme med 

forslag til dato til regionen. Deretter vil det gå ut åpen invitasjon til alle klubber, som 

da kan påmelde seg disse kurs. 

 

Aspirantdommerkurs vil bli avholdt i februar/mars 2021.  

 

Andre arrangement 

9 november arrangeres «Regional dommersamling» på Idrettens Hus i Kristiansand.  

Obligatorisk fremmøte for dommere som skal dømme 1K og 1M. 

 

31. oktober/1. november arrangeres det «Utviklingshelg» i samarbeid med NBBF, der 

Axel Langaker og Ragnhild Riis kommer til Kristiansand for å gjennomføre workshop 

om regionens arbeid, planverk, fremtidsplaner, osv.  

 

Kevin publiserer terminlisten på https://www.basket.no/regioner/region-

sor/kalender-region-ost/ til klubbenes orientering og som «stadfesting» av 

arrangement.  

 

Vedtak:  Simon påbegynner planlegging av seniorserie (2020-2021), samt terminliste for 

ungdom for resterende del av sesongen (1 halvdel 2021). 

 

Sak nr 32/2020  Deltagerbetaling/egenandeler kurs 

 

https://www.basket.no/regioner/region-sor/kalender-region-ost/
https://www.basket.no/regioner/region-sor/kalender-region-ost/


 
  

 
 
 

Regionen har ikke tidligere tatt egenandel/deltagerbetaling for deltagere på 

kurs. Kurs har vært finansiert av klubbkontingent og post 3 midler fra 

forbund.  

 

Spørsmålet som er tatt opp er, om det også her bør tilstrebes å følge øvrige 

regioners praksis og innføre deltagerbetaling/egenandel på kurs i Region Sør.  

 

Vedtak:   Det er generell enighet om, at vi ikke bør oppkreve egenandeler hvis det er mulig å 

finansiere kurs uten, da det vil medføre flere deltagere og lavere terskel for å delta.  

 

Kevin og Matias får i oppdrag å se på tallene og vurdere spørsmålet, så de kan 

fremlegge et forslag til styret på neste møte.  

 

Sak nr 21/2020  Møtekalender for styre 

Sak 21/2020 om møtekalender har ikke blitt fulgt opp og er dermed tatt opp 

igjen på dette møte. 

 

Vedtak: Alle bifaller at det utarbeides en møtekalender. Fysisk møte på Idrettens Hus 

annenhver måned. Teams «oppdatering» innimellom etter behov. Simon sender ut 

forslag til møteplan på Teams. Mandager kl 18. Ferdig til 20.  

 

Nytt vedtak: Forslaget til Simon er følgende:  

  

  2020 

2. November Teams  Pre senior sesong 
14. desember Fysisk   Julemøte 
 
2021 

  14. januar Teams  Planlegge årsmøte 
  8. februar Fysisk   Innspurt årsmøte 
  15. mars Fysisk  Konstituere nytt styre 
  12. april Teams  Slutt på sesongen 
  10. mai  Fysisk  Slutt på sesongen 
  7. juni  Fysisk  Neste sesong 
 
  Herutover innkalles til Teamsmøte ved særlig behov for kjapp handtering av saker. 
 

Kevin legger ut møtedato i kalender for Region Sør.  

 

Sak nr 33/2020  Deltagerbetaling EasyBasket 

 Det har vært reist spørsmål rundt de nye rutinene for EasyBasket. Særlig med 

henblikk på deltagerbetaling. Kevin har utredet disse spørsmål sammen med 

Ragnhild Riis på NBBF og er kommet frem til følgende retningslinje på 

deltagerbetaling. 

 

Infosak:  Regionen gis mulighet for å utbetale arrangørtilskudd for inntil 11 EasyBasket 

arrangement i sesongen 2020/2021. Disse er fra NBBF sin side tildelt til minimum 5 



 
  

 
 
 

ordinære arrangement og inntil 6 ytterligere «klubb arrangement». På regionale 

arrangement skal arrangørhåndbok følges. På «klubbarrangement» fravikes punktet 

om bruk av TA og dermed også deltagerbetaling.  

 

Vedtak: Region Sør velger å følge de nevnte retningslinjer til NBBF. I Region Sør er det 

besluttet, at det arrangeres 8 ordinære EB arrangement (4 høst og 4 vinter/vår) og de 

siste 3 arrangement utlyses til klubbene som mulighet til å arrangere 

«klubbarrangement». Tildeling vil bli basert på søknad, men styret tenker i 

utgangspunkt, at disse tildeles etter følgende modell: 

- 1 arrangement til Kristiansand Pirates, som har mange interne lag 

- 1 arrangement til Arendal Titans, for å stimulere lokal arrangement for skolelag 

- 1 arramgent i Flekkefjord/Kvinesdal/Mandal til å stimulere aktivitet der 

 

Sak nr 34/2020  Påmelding 1M og 1K 2020/2021 

 

Infosak:  Det er nå gitt signal om, at fase 1 i gjenåpning av senior bredde vil bli gjennomført 

med treningsstart 12. oktober og mulig seriestart 20. november. I den anledning har 

regionen hevet seg rundt og gjennomført en kjapp påmelding til seriespill. Påmelding 

ble som følger og blir rapportert inn til Axel Langaker i NBBF allerede i kveld, så dette 

registreres i TA og gir lagene rett til trening. Seriespill settes opp i tiden frem mot 20. 

november og avhenger fortsatt av, at det gis endelig tillatelse til seriespill.  

 

1M Sør     1K Sør 

1. Arendal Titans   1.  Express Eagles 

2. Express Eagles   2.  Kristiansand Pirates 

3. Kristiansand Pirates 1  3.  KSI Mariners 

4. Kristiansand Pirates 2  4.  Lauvåsem Wildcats 

5. Kristiansand Pirates 3 

6. KSI Mariners 1 

7. KSI Mariners 2 

 

Det er svært positivt at det har blitt meldt på lag i kvinneserie. Det er første gang 

siden 80-tallet, at det kan bli kvinneserie i Sør. Dette er en svært gledelig nyhet.  

 

På herresiden betyr det dessverre at vi mister Torridal og Søgne/Mandal 

Basketballklubb.  

 

Flekkefjord har meldt stor interesse og aktivitet. Det er stor sannsynlighet for at vi får 

både kvinne- og herrelag fra Flekkefjord til neste sesong.  

 

Lauvåsen Wildcats var også nært å melde på herrelag. Vi har tro på, at Lauvåsen kan 

melde på herrelag til kommende sesong.  

 

Vedtak:  Matias og Eira får til oppgave å sjekke om det er mulig å få damelaget i Flekkefjord til 

å delta i årets serie.  

 



 
  

 
 
 

Sak nr 35/2020  Eventuelt 

   Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.  

 

Til neste møte:  

- VIKTIG at ALLE styremedlemmer gjør seg kjent på Teams og leser dokumentene som «lever» 

fra møte til møte. De «levende» dokumenter og underlag til kommende møter ligger i 

kanalen «Styremøte» under RS STYRE.  

- Legge ut alle dokumente på teams (Kevin i samarbeid med NBBF) 
- Simon lager en teams bruksanvisning 
- Sette opp prioteringsliste ut ifra handlingsplan. Dette gjelder ut ifra overskudd.  

 

 

 

Simon takket for god møteorden og gode diskusjoner. 

Møte avsluttet 18:10.  

 

 

 

Referent Kevin Juhl-Thomsen, dato 18.10.2020 

Gjennomlest og godkjent av styreleder, dato 19.10.2020 


