
 

 

 Styremøte     

Region Sør 
 

MANDAG, 23 MARS, 2020 

Sted: Microsoft Teams 

Tid: 18:00 

 
 

TIL STEDE: 

Erik Johnsen 

Jesse Lee Krombel 

Johannes Feenstra 

Simon Quinteros 

Matias Smørvik 

Kevin Juhl-Thomsen 

 

Møte ledes av: 

Jesse Lee Krombel 

 

Dagens referent: 

Erik Johnsen 
 

 

Dagsorden: 
 

1. Planlegge ny dato for årsmøte 
Det blir satt ned dato som 18. Mai 2020 for å gjennomføre årsmøte i region sør. Dette blir revidert 
2 uker før (4. Mai), for å se om NIF og FHI tillater at vi kan møtes som gruppe. Dersom dette er lov, 
vil møte bli holdt på Idda Arena i Kristiansand, hvorav Simon Quinteros booker rom til klokka 
17:00. 
 
 

2. Regionting dokumentmodifisering budsjett/regnskap 
På grunnlag av forkortet sesong er det tatt opp om å nedjustere seriekontingenten. Det ble snakket 
om å kutte av 50% av summen, dog så blir det tatt opp på møtet at sesongen var nært til avsluttet 
før NBBF valgte å annullere sesongen. Det ble derfor stemt over hvorvidt dette skulle skje, eller om 
prislappen skulle bli stående. 
Stemmer for å kutte av 50% av seriekontingenten: 
 
Ja: - 
Nei: Johannes Feenstra, Matias Smørvik, Erik Johnsen, Simon Quinteros, Jesse Lee Krombel. 
 
Det blir derfor enstemmig vedtatt at seriekontingenten er og forblir det den er, uten å kutte noen 
prosent av den grunnet annullert sesong. 

 
 



 

 

 
 
3. Administrativ ressurs i Region Sør 
Etter at NBBF har satt Kevin Juhl-Thomsen som konsulent, så ser vi for oss at Kevin kan hjelpe 
oss på disse områdene i Region Sør: 
 
-Aktivitetskoordinator 
 -Bedre tilbud for de yngre lagene 
 -Dommer- og trenerutvikling 
 
-Handlingsplanansvarlig 

-Sette noen mål for framtiden, og kunne aktivt jobbe mot å nå disse målene igjennom de 
satte planene 

 
-Kontaktperson for klubber og medlemmer 
 
-Hallfordeling 
 
-Involvert i styremøter med innkalling og protokollskriving 
 
-Bindeleddet for post3 aktivitet og rapportering 
 -Generell rapporteringshjelp for øking av midler til regionen 
 
-Koordinere regionsting 
 
-Gjennomføre aktivitet 
  

 
4. Sekretærbrudd 2019-20 
I gjennom seriespillet i sør i 2019-20 så var det ved flere kamper mangler på sekretariatsutstyr ved 
kampene. Det er besluttet tidligere at pr. kamp et lag stiller med sekretariat med en eller flere 
mangler, så får klubben bot på 100 kroner. 
Dette er tilfellene fra årets sesong: 
 
-Express Eagles Grimstad har hatt 5 hjemmekamper med mangler, derfor skal det sendes ut bot 
på 500 kroner til Express Eagles. (Skuddklokke på samtlige kamper) 
 
-Kristiansand Pirates har 2 hjemmekamper med mangler, derfor skal det sendes ut bot på 200 
kroner til Kristiansand Pirates. (Dette gjelder lagfeil markør, personlig feil markør og pil) Dette 
gjelder 18.10.19 og 07.02.2020.  
 
-Torridal Saints har 5 hjemmekamper med mangler, derfor skal det sendes ut bot på 500 kroner til 
Torridal Saints. (Skuddklokke)  
 
Matias Smørvik sender ut bøter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
5. Region Sør under administrasjon 
Etter undersøkelse av valgkomiteen ser det pr. nå ut som at vi klarer å fylle de tre rollene i styret 
som det er krav på neste år. Det blir også diskutert om vi skal innføre regel på at hvert lag som er i 
regionen må ha en representant i regionstyret under årsmøte, dersom det skulle se ut til at det blir 
vanskelig å fylle opp plassene i regionstyret. Dette vil bli sett nærmere på under årsmøtet. 

 
 
6. Avslutning av seriespillet i Sør 
Skal det kåres vinner innad i årets serie? Her er Simon og Erik inhabile i avgjørelsen, da 
de kommer fra de respektive klubbene på toppen av tabellen. 
Skal regionen kåre en vinner for årets sesong: 
Ja: Johannes Feenstra, Mathias Smørvik, Jesse Lee Krombel. 
Nei: - 
 
Da står tabellen slik den står i dag. 

 
I etterkant av møtet ble styreleder gjort oppmerksom på følgende forhold og styret har i etterkant 
endret sitt vedtak og følger vedtaket fra forbundsstyret.  
 
Vedtak: 
Regionsserien 1M Sør ble avlyst 12. mars og tabellen er annullert i sin helhet. Det er ingen 
seriemester i sesongen 2019/2020.  
 

 
Fra: Johansen, Espen  

Sendt: torsdag 26. mars 2020 08:31 

Til: Jesse Krombel (lederregsor@gmail.com) <lederregsor@gmail.com>; 'Erik 

Johnsen' <erikfloystadjohnsen@gmail.com>; jfee <jfee@broadpark.no>; Eivind 

Ruud <efruud@gmail.com>; 'simon@quinteros.no' <simon@quinteros.no>; 

'basketball@ksisport.no' <basketball@ksisport.no> 

Kopi: Tor Christian Bakken <TorChristian.Bakken@budstikka.no>; Astrid Hagland 

Gjerde <mcastrid@me.com>; Særheim, Silje <Silje.Saerheim@basket.no>; Brent 

Hackman (Brent.Hackman@basket.no) <Brent.Hackman@basket.no>; Axel 

Langaker (axel.langaker@basket.no) <axel.langaker@basket.no>; 

'president@basket.no' <president@basket.no> 

Emne: Motstridende vedtak fattet av styret i region Sør 

Viktighet: Høy 

 

Til regionstyret i Sør. 

 

Viser til protokoll fra styremøte avholdt 23.mars hvor dere i sak 6 har protokollfør 

følgende: 

 

6. Avslutning av seriespillet i Sør  

Skal det kåres vinner innad i årets serie? Her er Simon og Erik inhabile i 

avgjørelsen, da de kommer fra de respektive klubbene på toppen av tabellen. Skal 

regionen kåre en vinner for årets sesong: Ja: Johannes Feenstra, Mathias Smørvik, 

Jesse Lee Krombel.  
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Nei: - Da står tabellen slik den står i dag. 

 

 

Jeg vil gjøre dere oppmerksomme på følgende vedtak fattet av forbundsstyret 

15.mars 2020 i sak 19 a) i: 

 

Vedtak: 

Samtlige serier i NBBF og dets regioner, som ikke ble ferdigspilt før seriene ble 

avlyst den 11. mars 2020, inkludert BLNO for kvinner, får tabellene annullert i sin 

helhet. 

 

 

Vedtaket kan ikke overprøves og skal følges i sin helhet. 

 

Vi ber styret i region Sør om å informere sine klubber om dette direkte og følge de 

vedtak som er fattet. Protokollene fra forbundsstyremøtene blir sendt til styreledere i 

region og publisert på basket.no og twitter. 

Her er lenke til protokollen: https://www.basket.no/siteassets/nbbf---

dokumenter/styret/nbbf-protokoll-styremote-2020-03.pdf (distribuert 20.mars 2020). 

 

Spørsmål kan rettes til undertegnede. 

 

 

 
 
 

 

 

Med vennlig hilsen, 
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Espen Andre Johansen 
Organisasjonssjef 

 

      +47 458 76 123 
 

 
 

www.basket.no 
 

        
Offisiell utstyrsleverandør 

 

 
 
 
 
Årsmøte er satt til 18.05.20 på Idda Arena, Kristiansand. 

Simon Quinteros er ansvarlig for å booke rom, og Jesse Krombel er ansvarlig for innkallelsen minst 1 

måned før tiden. Dog, så blir dette revidert 2 uker før tid, grunnet situasjonen vi står med i dag. 

 

 

 

Protokollen ble justert av Kevin Juhl-Thomsen, fredag 27. mars 2020, med det formål å justere styrets 

vedtak i sak 6. Den endrede protokoll sendes ut til styret på en ny godkjenning og blir deretter den 

gjeldende protokoll for styremøte 23.03.2020.  

 

 

 
NBBF REGION SØR 

 

 

JESSE LEE KROMBEL                               ERIK JOHNSEN  
LEDER REGION SØR                                                         NESTELEDER                  
 

http://www.basket.no/

