Sverresborg Hoops Basket
Protokoll styremøte 5-2020
Møtet gjelder: Styremøte nr. 5/2020 i Sverresborg Hoops Basket
Dato og tid:
Onsdag 11.8.20, kl. 19.00-21.40
Sted:
Havstein Klubbhus
Deltakere:
Forfall:
Referent:

Mathias Aarskog, Geir Schønberg, Bjørn Åge Bergsjordet, Ola Høeg,
Tommy Geving, Camilla Jensen og Helga Valør Wist.
Camilla Myrstad
Mathias Aarskog

Saksliste
Sak 5.1.20 Forrige styremøteprotokoll.
Styreprotokoll for møte 5. mai 2020 ble godkjent.

Alle

Sak 5.2.20 Daglig drift.
Alle
Økonomi. Regnskap pr 30.6 ble gjennomgått. Usikker tid fremover. Budsjett for 2020
legges frem på neste styremøte. Vi regner med å få koronakompensasjon for arrangement og
dugnader av staten. NBBF støtter oss med innkjøp av utstyr til «live kampskjema». SIF kommer
også med støtte til lagene. Dette hjelper på vår økonomiske situasjon.
Mathias
Arrangement: Det jobbes med en liten lokal cup og en liten Kickoff i Hoops. Styret er positiv
til tiltaket, men setter som krav at arrangementene skal foregå med i kommunikasjon med
kommunelegen/NBBF angående koronatiltak.
Bjørn Åge
Dommere: Vi må oppfordre våre dommer til å ta Regiondommerkurs 15-16.8 og
Aspirantdommerkurs 19-20.9.
Bjørn Åge
Sportslig utvalg: Sportslig utvalg samarbeider og et prosjekt for rekruttering på SFO.
Vi har trenere til alle lag. Noen unge trenere må engasjeres slik at de for utviklet seg som trener.
Trenermøte etter DLT. Sportslig utvalg har som mål at Hoop’s skal ha hele lag fra 4 -trinn.
Da skal vi ha 1 lag i hver klasse.
Ola
Tillitsvalgte: opplæring på «Live kampskjema» må starte nå. Utstyr i Munkvollhallen og
møte med lagkontaktene for opplæring.
Det sendes ut koronaregler på mail (og facebook) til alle lagkontakter og trenere.
Alle lag må ha navn og telefonnummer på de som er på hver trening fremover.
Geir
Materialforvalter. Det sjekkes at alle lag har drakter til seriespill starter i oktober.
Tommy
Hallvakter. Starter uke 35 24.-27.8.20 mandag -torsdag.
Bjørn Åge
Sak 5.3.20 Styresaker som trenger vedtak.
Alle
Trenergodtgjørelse: Det ble vedtatt at trenergodtgjørelse høynes med kr 1 000,-.
Tilskudd Osloserien. Styret vedtok å bevilge kr 40 000,- til J19 for seriespill i Osloserien
sesongen 202-2021. Fikk dessverre mail fra NBBF etter møtet at ingen får delta i serie
utenom egen Region i 2020 på grunn av økt korona i Norge. Støtten blir derfor ikke utbetalt og
eventuell ny tildeling må behandles når situasjonen endrer seg og vi får tillatelse til å reise igjen.
Delegater til Regionstinget. Følgende ble valg til å representere Hoops på Regionstinget:
Geir Schønberg, Bjørn Åge Bergsjordet, Camilla Jensen. Gikk gjennom Innkomne forslag og
styret ga representantene råd om hva Hoops mener om forslagene.
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Sak 5.4.20 Aktivitetskalender
Gjennomgikk av aktivitetskalender 2020. Alle legger inn aktiviteter til neste styremøte. Alle
Sak 5.5.20 Fordeling arbeidsoppgaver
Ble ikke tid til fordeling av arbeidsoppgaver. Camilla Myrstad trekker seg dessverre fra styre.
Sak 5.6.20 Eventuelt.
Ingen saker på eventuelt.
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