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Protokoll styremøte 6-2019 

Møtet gjelder: Styremøte nr. 6/2019 i Sverresborg Hoops Basket 
Dato og tid: Tirsdag 19.8.2019, kl. 19.00-22.00 
Sted: Havstein Klubbhus  
Deltakere: Mathias Aarskog, Geir Schønberg, Bjørn Åge Bergsjordet, Oddbjørn 

Devik, Tommy Geving og Ola Høeg. 
Forfall: Ingen.  
Referent: Mathias Aarskog  
  
Saksliste 

Sak 6.1.19 Godkjenning av styreprotokoll. 

 Styreprotokoll for møte 18. juni 2019 ble godkjent.  

Sak 6.2.19 Daglig drift.    
    

Årshjul. Styremøter i høst blir 23.9, 21.10, 18.11 og 5.12. 
Medlemsregisteret. Ny oppdeling av lag for sesongen er avklart. 
Arrangement. Godt i gang med planleggingen av kvalik Scania Cup U16 26.-27.10. 
Dommere. Alle dommerne fått utstyr for neste sesong. 
Sportslig utvalg. Trenere på alle lag klart. Treningstider sendes ut i neste uke.  
Tillitsvalgte og foreldremøter. Må ha nye lagkontakter pga splitting av lag.  
Må ha sekretariatkurs og begynner med årsklasse 07. Transport Bærum Open er klar. 
Sosialkontaktene. Mangler tillitsvalgt for å ta seg av sosialkontaktene. Heldigvis  
ingen oppgaver i nærmeste fremtid. 
Rekruttering. Planlegging av Jentebasketdag 1.9 i Munkvollhallen er i rute. 
Mangler tillitsvalgt for å ta seg av rekruttering. Sportslig utvalg må ta seg av dette. Haster. 
Dugnader. Sommerens konsertdugnader har blitt prikkfritt gjennomført.  
Vi har fått forespørsel om å delta på konsertdugnader i Trondheim Spektrum i høst/vinter. 
Materialforvalter. Ny kolleksjon med Craft er snart klar. Må kontakt alle lag for  
oppdatering av draktsett. Alle lag skal ha 2 trøyer og en bukse. 
Hallvakter. Må ha flere hallvaktskurs snarest. 

   
Sak 6.3.19 Styresaker som trenger vedtak. 
   

Styret vedtok at vi går videre med klubbutvikling og tar nytt møte med ansatte 
i Trøndelag Idrettskrets for å få hjelp til prosessen. 

   
Sak 6.4.19 Neste sesong. Er vi klare for neste sesong? 

Alle styremedlemmene orienterte om de arbeidsoppgaver som ligger fremover. 
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Sak 6.5.19 Eventuelt. 

  
Karianne Osmundsvåg og Ida Schanke har trukket seg fra sine verv i styret. 
Valgkomiteens leder ble innkalt og det ble lagt en plan for hvordan erstatte disse.
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