
Sverresborg Hoops Basket              

PROTOKOLL STYREMØTE 

Møtet gjelder: Styremøte nr. 8/2021 i Sverresborg Hoops Basket 
Dato og tid: Onsdag 24.11.21, kl. 19.00-22.20 
Sted: Havstein Klubbhus 
  
Deltakere: Mathias Aarskog, Geir Schønberg, Bjørn Åge Bergsjordet, Guro Samanns 

og Hugo De La Plaza. Camilla Jensen på Teams. 
Forfall:  Tommy Geving og Helga Valør Wist. 
Referent:  Mathias Aarskog 
  
Saksliste 

Sak 8.1.21 Forrige styremøteprotokoll. 
 Styremøteprotokoll for møte 19. oktober ble godkjent. 

Sak 8.2.21 Daglig drift.         Alle 
 Arrangement. Alt under kontroll for kvalik U16NM i helgen.   

Dommere. Hugo forespør Johan Karlsen om å være leder for dommerne. 
Sportslig utvalg. Bjørn Åge kaller inn til møte med Sportslig utvalg. SU tar opp splitting 
av lag med mange spillere og treningstid for disse. Beslutning tas på neste styremøte.  
Møte SIF. Styremøte i SIF 25.11.  
Sosialkontaktene. Klubbsøndag må legges ut til sosialkontaktene 19.12, 6.2, 27.3  
i Munkvollhallen. 20.3 i Leangen Bydelshall.  
Klubbshop, ny logo. Det jobbes videre med forslag til ny logo.  
Dugnader. Camilla har tatt kontakt med Rune for å få en arbeidsbeskrivelse på  
konsertdugnader til hjelp for søking etter ny dugnadsansvarlig. 
Drakter. Det er bestilt 3 nye draktsett. GU07, GU08 og junior. Det sjekkes hvor  
mange nye draktsett vi trenger for våre yngste lag inklusive bortedrakter, da vi har mye  
tilstrømming av spillere i de yngre årsklassene. Må sette opp en  
oversikt over hvor mange draktsett vi har, antall, størrelse, nummer og farge. 
Hallvakter. Vaktene i uke 49 (6.-9.12 under kontroll. 

Sak 8.3.21 Styresaker som trenger vedtak.      Alle 
I tilfelle noen har saker som må behandles og godkjennes i styret tar vi det her. 
Det ble vedtatt å trekke vårt U14- lag (JE06-09) i seriespill da flere spiller går over  
til Midtbyen.  

 Samtykke deling av bilder. Ble vedtatt elektronisk samtykke fa foreldre på Google hvis 
 GDPR tillater dette. Bjørn Åge sjekker dette. 

Jets mangler treningstid 3 uker fremover pga messer i Spektrum. Styret besluttet å tilby  
lite brukt økt mandag i Åsveihallen kl 21.30-23.00.   
  

Sak 8.4.21 Handlingsplan 2022. 
 Utsatt til neste styremøte. 

Sak 8.5.21 Eventuelt.  
 Styremøter fremover. Møte 8.12 må flyttes til Åsveiskolen da klubbhuset er opptatt. 

Mathias kommer med forslag til møter i 2022 koordinert årsmøte og frister. 
Jets mangler treningstid 3 uker fremover pga messer i Spektrum.


