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STYREMØTEPROTOKOLL 

 
Møtet gjelder: Styremøte nr. 7/2022 i Sverresborg Hoops Basket 

Dato og tid: Onsdag 21.09.22, kl. 18.00-20.30 

Sted: Klubbhuset 

  

Deltakere: Geir Schønberg, Guro Samanns, Svein Erik Tangstad og Berit Hagen. 

Forfall: Mathias Aarskog, Bjørn Åge Bergsjordet, Camilla Jensen og Hugo de la 

Plaza 

  

Saksliste 

 
Sak 7.1.22 Forrige styremøteprotokoll. 

 Styreprotokoll for styremøte 24.08.2022 ble godkjent. 

 

Sak 7.2.22 Daglig drift.          

 

Økonomi. Nye lag må få egne lagskonto, med styrevedtatt sum som startkapital. Vi må se på hva 

som kan søkes på av økonomisk støtte til enkeltspillere via kommunen eller NBBF. 

Trenere. Johan trenger hjelp etter at laget hans er oppdelt i tre treningsgrupper. Løses foreløpig med 

hjelp til G12 på mandager. Ønske om egen trener for G12 og hjelpetrenere. Sportslig utvalg ser på 

trenerkabalen.  Trenerkontrakter må lages. 

Tillitsvalgte og foreldremøter. G11 og G12 har fått lag- og sosialkontakter. G13-15 må få et nytt 

lagsmøte senere i høst. 

Hjemmeside. Oppdatert med riktig kontaktinformasjon og treningstider. 

Dugnader. Hallvaktlista må kanskje justeres med tanke på de yngste lagene. 

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.  

 

Sak 7.3.22 Styresaker som trenger vedtak.      Alle 

 

Sak om oppløsning av hovedstyre i SIF 

Hovedstyret har det siste året diskutert oppløsning av allianseidrettslaget SIF, slik at hovedstyret 

oppløses og alle tilhørende grupper, som i dag også er egne juridiske enheter med egne org.nummer, 

fortsetter på selvstendig grunnlag. Vedtaket forutsetter at alle gruppene som er tilknyttet SIF støtter 

denne prosessen. Vedtaket om oppløsning krever lovendring og må derfor besluttes med 2/3-dels 

flertall på årsmøtene i alle grupper (evt. ekstraordinært årsmøte). Allianseidrettsmodellen tilbys ikke i 

NIF lenger - og de anbefaler også at eksisterende allianseidrettslag avvikles.  

 

Styret i Sverresborg Hoops basketball støtter hovedstyret i SIF i arbeidet med å oppløse 

allianseidrettslaget. (Enstemmig vedtatt) 

 

         

Sak 7.4.22 Eventuelt. 

  

 Styremøtedatoer kl 18.00-21.00 fremover:   

 Onsdag 26. oktober 

 Onsdag 7. desember 


