
Sverresborg Hoops Basket              
STYREMØTEPROTOKOLL 

Møtet gjelder: Styremøte nr. 8/2022 i Sverresborg Hoops Basket 
Dato og tid: Onsdag 26.10.22, kl. 18.00-21.35 
Sted: Havstein Klubbhus 
  
Deltakere: Mathias Aarskog, Geir Schønberg, Bjørn Åge Bergsjordet, Camilla Jensen, 

Guro Samanns, Hugo De La Plaza og Svein Erik Tangstad. 
Forfall: Berit Hagen 
Referent: Mathias Aarskog 
  
Saksliste 

Sak 8.1.22 Forrige styremøteprotokoll. 
 Styreprotokoll for styremøte 21.9.2022 ble godkjent. 

Sak 8.2.22 Daglig drift.          
  

Medlemsregisteret. Litt medlemmer inn og litt ut i høst. 7 nye forrige uke. 
Lisensregisteret. Vi purrer lagene mht lisenser. 
Økonomi. Regnskap pr 30.09.2022 ble gjennomgått og godkjent. 
Arrangement. Det er påmeldt 4 lag til kvalik U16NM som skal arrangeres 12.-13.november  
i Munkvollhallen. Kampoppsett og dommeroppsett ordnes av NBBF. 
Dommere. Oppfølging av dommerkontakt Johan Karlsen overtas av Mathias da Bjørn Åge 
trenger avlastning. Det kalles inn til dommermøte.      
Trenere. Vi har fått 2 nye trenere på yngre lag. Trenge flere. Vi innkaller til trenermøte.  
Foreslår å ta det samme kveld som dommermøte.        
Sportslig utvalg. Bør se på sammensetningen av Sportslig utvalg. Nye bør inn. Innkaller  
til møte.          
Møte SIF. SIF legges ned 31.12.2022. Se egen sak under pkt 8.3.22. 
Sosialkontaktene. Har hatt møte med sosialkontaktene. Bra stemning. Camilla refererte  
fra DSK og NBBF’s Teamsmøte med klubbene. 3x3 har vi på nåværende tidspunkt ikke tid 
til å prioritere.  
Rekruttering. Jobber med flyers for rekruttering av nye spillere.   
Dugnader. Bjørn Åge gjorde en fantastisk innsats med konsertdugnadene i sommer, hvor  
vi måtte hente hjelp fra Elite og Russ for å fylle opp vårt antall med folk. Dette gjør at vi  
fremdeles har en god dialog med konsertarrangør.   
Materialforvalter. Kjøper nå inn varer for salg til julegaver. Picketskjorte til styret og trenere  
er snart ferdig.  Har nå ganske god kontroll på drakter.       
Hallvakter. Første helg med hallvakter gikk greit. Neste helg er 9.-11.12. 
Politiattester.  Flere nye tillitsvalgte har levert politiattest, men mangler noen som bør følges  
opp på telefon.        
   

Sak 8.3.22 Styresaker som trenger vedtak.       

Idrettens prioriteringsliste for anlegg i Trondheim.  
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Sverresborg Hoops Basket              
Ingen anlegg i vårt nærområde på listen. 
Ber NBBF følge opp Myrahallen til Byåsen Il som blir ferdig neste år. 

Fritak for Aktivtetsavgift og egenandeler.  
Vi lager en oppstilling på spillere som trenger økonomisk hjelp og søker midler fra Idrettsråd  
eller NBBF for disse. Fått 2 flyktninger fra Ukraina som får bistand og en fra Omsorgsenheten  
i TK. 

SIF oppløsning. 
Det ble lagt frem et forslag til avtale mht oppløsning av SIF. 
Styret i Sverresborg Hoops Basket stiller seg bak avtale for oppløsning av SIF.  
Vi må ha et ekstraordinært årsmøte i Sverresborg Hoops Basket for å vedta oppløsning av SIF  
innen 21. november. 
Styret vedtok å innkalle til ekstraordinært styremøte på Microsoft Teams onsdag 16. november.  
Innkalling må sendes innen 2. november. 

         
Sak 8.4.22 Eventuelt. 
  
 Klubbutvikling NBBF 2.11.22 nytt fysisk møte.  
 Vi forsøker å få til ny dato 30. november fra kl 18.00 – 21.00. Booker et stort møtelokale i tillegg til  

klubbhuset i tilfelle godt oppmøte. 30. november er ok for NBBF. 
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