Sverresborg Hoops Basket
STYREPROTOKOLL
Møtet gjelder: Styremøte nr. 2/2022 i Sverresborg Hoops Basket
Dato og tid:
Tirsdag 15.02.22, kl. 19.00-21.15
Sted:
Åsveien Skole
Deltakere:

Mathias Aarskog, Geir Schønberg, Bjørn Åge Bergsjordet, Helga Valør
Wist, Guro Samanns og Hugo de la Plaza.

Forfall:

Tommy Geving og Camilla Jensen.

Saksliste
Sak 2.1.22 Forrige styremøteprotokoll.
Styremøteprotokoll for møte 18. januar ble godkjent.
Sak 2.2.22 Daglig drift.
Medlemsregisteret. Etter utsendelse av medlemsavgift og aktivitetsavgift kom det
flere utmeldinger. Heldigvis mange nye som melder seg inn.
Økonomi. Foreløpig Regnskap pr 31.12.2021 lagt frem til orientering. Resultat
ca kr 40 000,- i minus mot budsjettert kr 80 000,- i minus. Budsjett 2022 ble diskutert.
Dommere. Bjørn Åge er styrets kontaktperson for dommerne som Johan Karlsen
har ansvar for.
Trenere. Det innkalles til trenerforum hvor leder for trenerne diskuteres.
Sportslig utvalg. I møte i Sportslig utvalg ble det diskutert trenere for neste sesong
og oppdeling av store treningsgrupper for de yngste. Kickoff helg i august planlegges.
Forbereder ny treningsleir til Liepaja 2023.
Møte SIF. Det skal være møte om SIF sin fremtid i neste uke. De andre idrettene har
laget egne hjemmesider utenom SIF sin hovedsideside. Hva gjør vi?
Rekruttering. Samfunnet er åpnet opp. Planer om vennetreninger for lagene for å
rekruttere flere yngre spillere.
Dugnader. Mangler leder for dugnadene som kan hjelpe Rune med konsertdugnadene.
EB arrangement. Helgens arrangement ble en suksess da samfunnet åpne opp på lørdag
formiddag og fylte tribunene.
Sak 2.3.22 Styresaker som trenger vedtak.
Ingen saker til behandling.
Sak 2.4.22 Årsmøte.
Valgkomiteen er i gang. Noen nye må inn.
Arbeidet med årsberetning startet.
Sak 2.5.22 Eventuelt.
Geir varsler NBBF Midt før 18.2 at vi skal til Ammerud Open og at vi den helgen ikke kan
spille seriekamper.
NBBF har fått rabatt på flyreiser i Norwegian som vi kan benytte oss av på våre turer til NM.
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