
Sverresborg Hoops Basket              

STYREMØTEPROTOKOLL 

Møtet gjelder: Styremøte nr. 1/2023 i Sverresborg Hoops Basket 
Dato og tid: Onsdag 18.1.22, kl. 18.00-22.40 
Sted: Havstein Klubbhus 
  
Deltakere: Mathias Aarskog, Geir Schønberg, Camilla Jensen, Guro Samanns, Svein 

Erik Tangstad og Berit Hagen 

Forfall: Bjørn Åge Bergsjordet og Hugo de la Plaza 

Referent: Mathias Aarskog 
  
Saksliste 

Sak 1.1.23 Forrige styremøteprotokoll. 
 Styreprotokoll for styremøte 7.12.2022 ble godkjent. 

Sak 1.2.23 Daglig drift.          
 Orientering 5 min på hver.  

Medlemsregisteret. Utestående kontingenter og aktivitetsavgifter fremvist. Det ble  
avtalt aksjon på noen dårlige betalere.  
Arrangement. Liepaja 2023 er ikke aktuelt pga høye kostnader og det medfører høy egenandel 
noe styret er bekymret for med dagens innstramminger i økonomien.  
Trenere. Mangler trenere. Inviterer foreldre til å hjelpe til med treningene  
for de yngre lagene. 
Sportslig utvalg. Orienterte kort fra trenermøte onsdag 11.1. Mangler noen få Ren Utøver  
Kurs fra trenere og styret.  
Tillitsvalgte og foreldremøter. GU13-14 er nå 19 spillere. Må ha foreldremøte 
snarest for å få på plass lagkontakt og sosialkontakt. 
Rekruttering. Flyers for å rekruttere flere jenter distribueres før EB Munkvollhallen.  
Dugnader. Bjørn Åge var på møte med konsertarrangører for å søke om dugnader 2023.   
Materialforvalter. Nye vendbare EB drakter utlevert til lagkontaktene denne uken.  
Trenerne og Styret har fått nye piqueskjorter.   
Hallvakter. Vi har fylt opp og kontroll på hallvakter helgen 20.-22.1. 
Politiattester. Mangler kun 2 politiattester fra tillitsvalgte. 
EB arrangement. Gjennomgang av EB Munkvollhallen som vi arrangerer 11.-12.2.    

Sak 1.3.23 Styresaker som trenger vedtak. 
       
 Handlingsplan 2023. Ny handlingsplan vedtatt. Nytt av året er at de som ønsker å dra  

på andre Cuper enn de som klubben organiserer må søke styret om dette. Styret er bekymret 
for høye egenandeler når reiser på Cuper med bare ett lag.  

 Trygg på Trening.  
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 Dette er tre ting vi skal gjøre i Hoops: 

1. Ha tydelige retningslinjer for våre trenere og tillitsvalgte 
2. Informere alle trenere og tillitsvalgte så de vet hvor de kan finne videre ressurser, innad 
 i klubben / barne- og familietjenesten / politi. 
3. Jobbe for å gi alle spillere et godt sosialt miljø hvor hele klubben har tid til å se hverandre 
 og å vise at alle er viktig.  

Sak 1.4.23 Årsmøte 15.3.2023. 
 Sjekkliste for arbeidsoppgaver i forbindelse med årsmøte 2023 ble fullført. 

Sak 1.5.23 Bedre klubb. 
 Gjennomgang av Bedre Klubb – videre utvikling. Utsatt til neste gang pga tidsnød.   
    
Sak 1.6.23 Eventuelt.  
 Ingen eventueltsaker til behandling. 
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