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STYREMØTEPROTOKOLL 

 
Møtet gjelder: Styremøte nr. 6/2022 i Sverresborg Hoops Basket 

Dato og tid: Onsdag 24.08.22, kl. 18.00-21.35 

Sted: Åsveien Skole 

  

Deltakere: Mathias Aarskog, Geir Schønberg, Bjørn Åge Bergsjordet, Camilla Jensen, 

Guro Samanns, Hugo de la Plaza, Svein Erik Tangstad og Berit Hagen. 

  

Saksliste 

 
Sak 6.1.22 Forrige styremøteprotokoll. 

 Styreprotokoll for styremøte 2.5.2022 ble godkjent. 

 

Sak 6.2.22 Daglig drift.          

 

Medlemsregisteret. Gikk gjennom treningsgruppene og splittet de yngste.  

Økonomi. Regnskap pr 30.06.22 lagt frem og godkjent. Ligger på budsjett.  

Arrangement. Neste arrangement er kvalik U16NM i desember. 

Dommere. Gikk gjennom dommerlisten. Vi trenger flere dommere. 

Trenere. Gikk gjennom trenerlisten. Vi trenger flere kvinnelige trenere til våre jentelag.  

Må også tilby de yngre trenerne ass trenerjobber til de yngre lagene.  

Sportslig utvalg. Bjørn Åge orienterte om Mygame og nye regler strømming av kamper. 

 Treningstider. Vi mistet vår kjøpte treningstid på Thora Storm til Midtbyen. Vi har alt for 

lite treningstid og mange lag får bare en trening i uka og lag må trene i gymsal med alt for mange 

spillere. Vi forsøker å søke om mer treningstid i gymsalen på Sverresborg og tidligtid 

i Åsheimhallen. 

Tillitsvalgte og foreldremøter. Listen over tillitsvalgte ble gjennomgått. Det er tid for  

foreldremøter i starten av sesongen. 

Lagkontakter. Noen nye treningsgrupper trenger lagkontakter.  

Hjemmeside. Må ha ny hjemmeside, da den gamle fases ut i SIF. Vi legger inn kontaktinfo  

på hvert lag på venstre menypunkt. 

Sosialkontaktene. Det blir flere kamper etter hverandre i Munkvollhallen på søndager i år. 

Kaller inn Sosialkontaktene til møte og organiserer kaffeservering som går til lagene. Noen nye 

treningsgrupper trenger sosialkontakter.  

Rekruttering. God tilgang på nye spillere som vil prøve basket. Forsøker med vennekvelder  

for de yngste årsklassene som ikke har store nok treningsgrupper. Vi lager flyers. Vi må få 

hjelp av foreldre som kan spre budskapet. 

Dugnader. Bjørn Åge tok over som dugnadsansvarlig på konsertdugnadene i sommer.  

Flott jobb Bjørn Åge. Vi går over budsjett på dugnader i år. 

Materialforvalter. Trenger flere baller. Det jobbes med oversikt over draktsettene vi har.  

Må muligens ha nye draktsett. Får overskridelse av budsjettet her da vi måtte bokføre 3 

draktsett på årets regnskap.            

Hallvakter. Vi får i år dessverre helgevakter. Organisering av disse ble det orientert om. 

Politiattester.  Får mange nye tillitsvalgte når vi splitter de yngste lagene. Disse må ha politiattest

 EB arrangement. Vi har fått tildelt EB arrangement 11. -12. februar 2023 i Munkvollhallen. 
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Sak 6.3.22 Styresaker som trenger vedtak.      Alle 

 

Ble vedtatt å kjøpe inn nye Piqueskjorter til trenerne og styret. 

         

Sak 6.4.22 Eventuelt. 

  

 Klubbutvikling NBBF nytt fysisk møte med tillitsvalgte foreslås for NBBF til onsdag 2. november. 

 

 Styremøtedatoer kl 18.00-21.00 fremover:  

 Onsdag 21. september 

 Onsdag 26. oktober 

 Onsdag 7. desember 

 

 

  

  

   


