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STYREMØTEPROTOKOLL 

 
Møtet gjelder: Styremøte nr. 2/2023 i Sverresborg Hoops Basket 

Dato og tid: Onsdag 15.2.23. kl. 18.00-21.40 

Sted: Havstein Klubbhus 

  

Deltakere: Mathias Aarskog, Geir Schønberg, Bjørn Åge Bergsjordet, Guro Samanns, 

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

 

Forfall: Camilla Jensen 

 

Referent: Mathias Aarskog 

  

Saksliste 

 
Sak 2.1.23 Forrige styremøteprotokoll. 

 Styreprotokoll for styremøte 18.1.2023 ble godkjent.     

 

Sak 2.2.23 Bedre klubb. 

 Utsatt igjen. Vi må avtale nytt møte med NBBF. 

 

Sak 2.3.23 Årsmøte 15.3.2023. 

 Innkalling utsendt og ingen innkomne forslag til årsmøte mottatt. Gjennomgikk  

foreløpig Regnskap pr 31.12.2022 og forslag til Budsjett 2023 som vedtas på neste styremøte. 

Valgkomiteens leder Vegard Tøfte var på besøk. 

 

Sak 2.4.23 Daglig drift.          

Arrangement. Vi søker på sluttspill i klassene U17 og U19. 

Trenere. 2 nye assisterende trenere Oscar Sviggum og Magnus Hasselø hjelper Johan 

med yngre lag. Trenger fremdeles trenere med erfaring.  

Sportslig utvalg. Sportslig utvalg følger opp organiseringen av lag med 30-40 spillere. 

Kommer med  råd til styre om hvordan klubben skal dele opp treningen og kamp for  

slike store grupper. Sportslig utvalg vil skifte ut noen av medlemmene i nærmeste fremtid.  

Tillitsvalgte og foreldremøter. Fått lagkontakt på GU13-14. Ny sosialkontakt kommer 

snart. Arbeidsoppgaver for lagkontakt og sosialkontakt gås gjennom og sendes ut til styret. 

Rekruttering. Nye flyers for å få flere jenter, er delt ut på skoler og på EB arr. i helgen.   

Dugnader. Det sendes ut invitasjon i neste uke til alle foreldre om å delta på konsertdugnad  

på NEON-festivalen og Trondheim Rocks 9.-11.juni. Bindende påmelding.  

Materialforvalter. Vi må oversikt over hvor mange draktsett vi må kjøpe i 2023 for å 

legge kostnaden inn i Budsjett 2023.     

Hallvakter. Neste hallvaktshelg er uke 10 (11.-og 12. mars), samme helg som EB Tiller. 

Politiattester.  Bare en person mangler politiattest. Bra jobba Hugo. 

EB-arrangement. Vårt EB arrangement gikk veldig bra. Alle kamper avhold på rett tid,  

2 dommere i alle kamper og rekordsalg i kiosken. Bra jobba Svein Erik. Vi må lage oss  

sjekklister for dette arrangementet og fordele arbeidsoppgaver på flere personer.   
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Sak 2.5.23 Styresaker som trenger vedtak.       

Styret mener lagene har for lite sosiale arrangementer. Styret vedtok på nytt ett gammelt og  

glemt vedtak om at lag kan søke om kr 100,- for hver spiller pr sesong som tilskudd til 

sosiale arrangement som koster noen kroner å delta på. 

      

Sak 2.6.23 Eventuelt.  

 Ingen eventuelt saker til behandling. 

  

  

   


