
Sverresborg Hoops Basket                              

Protokoll styremøte 8-2019 

Møtet gjelder: Styremøte nr. 8/2019 i Sverresborg Hoops Basket 
Dato og tid: Mandag 21.10.2019, kl. 19.00-22.15 
Sted: Havstein Klubbhus  
Deltakere: Mathias Aarskog, Geir Schønberg, Tommy Geving og Ola Høeg.  
Forfall: Bjørn Åge Bergsjordet og Oddbjørn Devik. 

Referent: Mathias Aarskog  
  
Saksliste 

Sak 8.1.19 Godkjenning av styreprotokoll. 

 Styreprotokoll for møte 23. september 2019 ble godkjent.  

Sak 8.2.19 Daglig drift.    
    

Økonomi. Budsjett for dugnader kr 150 000,- er oppnådd med god margin. 
Arrangement. God kontroll på kvalik Scania Cup U16 jenter og gutter 26.-27.10. 
Sportslig utvalg. Sportslig leder orienterte om møte med sportslig utvalg. Har god 
kontroll på trenere og seriekamper, men ligger litt etter på rekruttering. Trenger flere 
til å hjelpe til med dette.  
Tillitsvalgte. Det kalles inn til møte med alle lagkontakter og sosialkontakter. 
Dugnader. Dugnadssjef Rune Hesjevoll invitert for å diskutere fremtidige dugnader og  
Organisering av konsertdugnader. Vi har fått lovnader på mange dugnader også i Trondheim 
Spektrum i høst og neste vinter. Arrangørene har så god tillit til oss at vi kan komme med  
nesten så mange vi vil. Fantastisk. Vi trenger en person til i dugnadsutvalget. Takk til Rune. 
Materialforvalter. Tommy rydder på lageret og har god kontroll på draktsettene. Foreslår å  
gi noen av de gamle små størrelsen til veldige formål. Nye Craftdrakter kommer snart. 
Hallvakter. Sesongens hallvakter er for oss uke 48, uke 3, uke 10 og uke 17. 

   
Sak 8.3.19 Styresaker som trenger vedtak. 
   

Mathias Dørmænen får dekket sine reisekostnader til landslagssamling i Bergen 23.-24.11. 
   
Sak 8.4.19 Handlingplan 2020. Start. 

Gjennomgikk «Bedre klubb del 1» fra NIF og oppnådde 3,71 og 4,0 poeng. Mangler bare  
rutiner for signaturrett for klubben. 
Handlingsplan 2020 utsatt til neste møte. 
   

Sak 8.5.19 Eventuelt. 
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Oddbjørn Devik har dessverre meddelt at han må trekke seg som varamedlem i styret.  
Valgkomiteen må informeres. 
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