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Tid : 02.03.2022

Varighet : kl: 20 til kl: 22

Sted : Møterommet i den nye aktivitetshallen på Ranheim.

Til stedet : Styret (Carlos Hernandez, May-Lisbeth Norum, Gaëlle Basakci)+ Thomas Tybell (digitalt)

Ril sentral v/ Rune Venås

Kristian Moksnes, Andreas Eide, Eirik Mjønes, Alireza Ashrafian, Jaume Martí Cascalló

Jens Kjesbu Johannessen, Moira Warner, Sarah Askim

1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT
Møteleder : Carlos Hernandez

Referent : Gaëlle Basakci

2. STYRETSBERETNING

Styresammensetning år 2021

Carlos Hernandez, Leder, gjenvalgt 2021 for 1 år

May-Lisbeth Norum, Styremedlem, valgt 2019 for 2 år

Gaelle Basakci, Medlemsansvarlig, valg 2021 for 2 år

Thomas Tybell, vara, valgt 2021 for 2 år

Lagkontakter:

Ikke valgt (U1012)

Silje Rødseth / Moira Warner ( Jentene)

Carlos Hernandez (U13)

Andreas Eide (U14)

Jens Kjesbu Jahannessen (U16)

Eirik Mjønes (Senior Herrer)

Anniken Sandberg (Senior Damer)

Lagkontaktene har en av de viktigste rollene. De sørger for å holde hjulene i gang. De er

bindeleddet mellom spillere, trener, foresatte og styret. Det kan sies at lagets eksistens av

avhengig av deres arbeid. Viktig fremover blir å få på plass sosial kontakter på hvert lag slik at

lagkontaktene har noen å støtte seg på og at vi kan fokusere på det sosiale rundt alle lag. Vi

er glade for at samarbeidet mellom lagkontaktene på tvers av aldersgruppene har fungert

bra og at de har støttet og bistått hverandre.

Spillere



Vi opplever fortsatt økning i antall spillere blant de yngste og opplever at flere velger å starte

med basketball tidligere.

Treningsgrupper

2021/2022
Gruppe Antall spillere Gutter Jenter
Senior damer 14 14
Senior menn 13 13
f. 2005-2007 13 12 1
f. 2008 22 21 1
f. 2009 16 12 4
f. 2010 19 17 2
f. 2011 7 5 2
f. 2012 9 9
f. 2013 5 5
f. 2014 1 1

SUM 119 95 24
Lag

Vår 2021
Damer (Pink Ladies)
U17
U15
U13
U10

Høst 2021
Damer ,Pink Ladies
Herrer, 2M
U16
U14 Gutter, 2 lag
U13 Gutter
U13 Jenter
U12
U10

Trenere

Å ha nok trenere er viktig for å kunne tilby basketball aktivitet. Siden basketball kompetanse

er noe ikke alle har må vi investere i dette. Vi bruker egne ungdommer, noen foresatte og

aktive senior spillere.

Alle våre hovedtrenere i aldersbestemte lag er spillere i herrelaget, dette er noe klubben

setter veldig stor pris på. Alle våre trenere får lønn for trenerjobben.

Dommere

Vi hadde ingen dommere på plass før sesongstart 2021/2022. Regionen krever at alle klubber

må han minst 1 dommer pr. påmeldte lag i seriespill.

I løpet av høsten 2021 fullførte flere av våre ungdommer kamplederkurs, bra for neste

sesong.



Rekruttering

Det siste året har det kommet til flere barn. Det har vært økning i alle grupper.

Utfordringer med rekruttering har vært at det ikke alltid er lett å være synlig.

Fortsatt er det en utfordring å rekruttere jenter. Dette er et område det må fokuseres på og

finne hva som skal til for at flere jenter skal prøve basketball.

Det opprettes en egen rolle på dette i Ranheim Basket, rekrutteringsansvarlig.

Dugnader

Hallvakt dugnad, vi har fortsatt denne dugnaden hvor alle foresatte i klubben bidrar for å

gjennomføre. Denne dugnaden gir gode inntekter til klubben som kan brukes til aktiviteter

for barna.

Kampavvikling Elitelaget Nidaros Jets og Midtbyen, damelaget er bistått med gjennomføring

når byens elite lag på herre og dame siden har spilt kamper.

Arrangement/Sosialt

I desember 2021 arrangerte vi  Easy Basket Cup for barn i aldren 8-13 år. Mange barn som

deltok og alle foresatte og spillere i Ranheim Basketball bidro til å gjennomføre disse

arrangementene. Hadde ikke vært mulig uten deres hjelp. Dette genererte gode inntekter og

minst like viktig ,så knytter det klubben med sammen og spillere og foresatte blir kjent med

hverandre.

Sommeren 2021 arrangerte Nidaros Jets basketballaktiviteter for barna i bydelen hver fredag

hele sommeren. Da kom spillere fra Elite laget hver til utebanen ved Charlottenlund vgs.

Mål og visjoner

- Ha lag/treningsgrupper med 10-15 spillere hvert andre år fra 2. trinn opp til senior.

- Øke jentene som spiller basket på Ranheim

- Være et godt sportslig og sosialt alternativ som øker mangfoldet av fritidsaktiviteter

på Ranheim.

I Ranheim Basket føler alle seg velkomne, vi ser enkeltspilleren og sikrer at alle kan

utvikles basert på sin egen nivå, og vi støtter hverandre på laget.



3. ÅRSRAPORT FRA LAGENE

U8, lek med ball

Denne gruppa hadde aktivitet våren 2021 og ble U10 høsten 2021.

Det ble gjort forsøk på å starte en ny gruppe høsten 2021, men da ingen foresatte meldte seg til å
lede aktiviteten ble det dessverre ikke mulig å starte opp.

U10, født 2012-2013

Gruppe med 10 spillere deltok våren 2021. 3 Spillere fortsatte til høsten og gruppa var på 13 stk. i
desember 2021. Spillerne har deltatt i Easy Basket turneringer ca. 1 gang i måneden. Trenere består
av ungdommer i klubben med støtte fra foresatte. De trener 1 gang i uka i Vikåsenhallen.

U12, født 2010-2011

Ny gruppe som startet opp høsten 2021. Spillerne er født 2010-2011. Flere har spilt i noen år, og
høsten 2021 kom de mange nye til gruppa. Den består nå av 22 spillere og trener 2 ganger i uka i
Vikåsenhallen. Trenere er senior og junior spillere i klubben. De deltar i Easy Basket cuper 1 gang i
måneden.

JENTELAGET

Trenere: Talita Miranda Costa (vår 21) og Erik Jimenez Hauge (høst 21). Fra nyttår 22 er

Alireza Ashrafian hovedtrener. Oline-Cecilia Svenum er med som trener på torsdagene.

Spillere: Emina Smailovic, Lilia Clementina Warner-Lium, Mariann Antonsen Sivertsen, Marie

Christiansen, Mina Victoria Winnberg, Nour Khuder Alsafar, Olea Winnberg, Solveig Rødseth.

Lagkontakter: Moïra Warner og Silje Rødseth

Treninger: Tirsdager på Charlottenlund vgs og torsdager i Vikåsenhallen

Om laget: Jentelaget har få spillere, og ulike rekrutteringstiltak har vært utfordrende å få til i

pandemien. Antall spillere på laget har vært relativt stabilt, noen har sluttet og enkelte andre

har kommet til.

Fra august 21 hadde laget tilbud om to treninger i uka. De fleste spillere møter tirsdager, da

flere av jentene har andre aktiviteter torsdager.

I mai arrangerte vi en sosial avslutning for laget, med basket-aktiviteter og servering.



I november hadde vi en rekrutteringsdag i samarbeid med Pink Ladies. Ingen nye dukket opp,

men det ble en fin kveld for laget. Pink Ladies ordnet med basket-aktiviteter i hallen, og

etterpå ble det servering og quiz med fine premier som lagkontakt Moïra hadde skaffet.

Kamper: Laget har deltatt på de fleste runder i Easybasket, først i U12 og senere U13. De har

videre deltatt i alle runder av Jenteserien, som arrangeres regionalt og i regi av Midtbyen

basketballklubb. Serien startet opp som et forsøk i 2020 og er et ledd i å etablere et

jentebasket-miljø i Trondheim og omegn. Enkelte av spillerne har også deltatt på

jentebasketskoler i regi av Midtbyen.

Dugnader: Jentelaget har deltatt på hallvakter i Ranheimshallen. De hadde også ansvar for

kiosken på turneringsdag i Jenteserien desember 21.

Veien videre:

- Alireza Ashrafian er hovedtrener for laget fra nyttår 21/22. Han er pappa til Mina

Victoria.

- Et hovedmål er å øke stammen av spillere, slik at vi ikke er så sårbare for frafall.

Jentene får mer ut av treningene både sportslig og sosialt om de er flere spillere. Vi

må se på mulige rekrutteringstiltak framover for å nå målet.

- På sikt tenker vi det kan bli to jentelag, et med yngre og et med eldre jenter.

U13, født 2009

U13 gruppa er et resultat av at den tidligere gruppa (født 2008/2009) ble ganske stor og ble høsten
2021 en egen gruppe med bare spillere født 2009. Gruppa har 13 spillere og deltar i seriespill og Easy
basket turneringer. De trener 2 ganger i uka i Vikåsenhallen. Flere av spillerne er også med i U14
serien. Trener er Magnus Barstad som i tillegg til å være foresatt også spiller i senior laget.

Det har ikke vært noen dugnader, men siden laget håper på å komme seg ut på turneringer skal vi
jobbe med å komme i gang med dugnader.

U14, født 2008

Lagkontakt: Carlos Hernandez (Våren 2021), Andreas Eide (Høst 2021)

Trenere:
Vår 2021: Magnus Barstad, Carlos Hernandez og Kevin Gitengaza
Sommertrening 2021: Jaume Martí Cascalló, Kevin Gitengaza
Høst 2021: Jaume Martí Cascalló, Erik Jimenez Hauge og Yves Rukondo

Spillere pr feb.22: 
Ranheim U14 Blå: Lukas Flataker, Brage Sunde Freland, Andreas Gjervan, Niklas Gjervan,

Palle Heggdal, Edvard Isaksen Tunset, Isak Johnsen, Aleksander Kozik, Sivert Hestvik Larsen,

Thomas Noah Radmann



Ranheim U14 Hvit:

Pr 18.02.22 er det 21 spillere født 2008 som er med i Ranheim U14. Dette er en økning fra 14

rett etter sommeren 2021. Vi har også 2 spillere som er med mer eller mindre fast fra U13

(Vicente Hernandez og Thomas Johnsen som begge spiller kamper for Ranheim U14 Blå)

Våren 2021 var Carlos Hernandez Lagkontakt og laget var felles for da U12 og U13. Etter

sommeren ble lagene skilt da det var mange spillere som da kunne bli eget U14 lag og U13.

Da Sverresborg Hoops i November 2021 bestemte seg for å trekke sitt J07-09 lag fra serien så

bestemte vi oss for å dele opp årgangen U14 i to lag i serien da vi har så mange spillere. Så

Ranheim U14 har to lag i serien. Ranheim U14 Blå og Ranheim U14 Hvit. Trening er fortsatt

samlet for hele U14. Vi vil vurdere å gjøre endinger på lag-sammensetninger til sommeren

igjen da vi ikke får gjøre bytter i løpet av sesongen i serien. Laget har etter sommeren deltatt

i U14 serie i region Midt. Jaume har vært en super og engasjert trener, og har samarbeidet

med Erik og Yves før disse ble opptatt med skole og andre oppgaver. Vicente og Angel har

etter jul tatt over for Erik og Yves. Vi har hatt ganske god oppmøte på treningene vi har hatt

dette året. Begge lag har hatt noe utfordring i kamper i serien dette året, og dette kan

skyldes at vi har fått inn mange ferske spillere i år. Begge lag har spilt bra og har utviklet seg i

løpet av året, så vi har tro på at dette vil komme seg. Vi har også hatt veldig dyktige

motstandere.

En annen ting som har preget dette året har vært Covid. Både når det gjelder nedstenginger

på kamper og sykdom i laget den siste tiden. Vi håper nå at vi har kommet gjennom dette, og

at vi dermed får spilt kampene som kommer resten av våren. Her har mange kamper blitt

utsatt, og vil bli oppsatt nå framover. Foreldre til spillerne våre skal også ha skryt for å ha stilt

opp både på dugnads-vakter og som sekretariat på hjemmekamper.

U16

Lagkontakt: Roger Skjetne, Jens Kjesbu Johannessen (fra november 2021)
Sosialkontakt og regnskap: May-Lisbeth Norum 
Trenere: Jaume Marti Cascalló (hovedtrener), Vicente Rubio (assisterende), Ingelin Viken
(hjelpetrener)
12 Spillere

Om laget:

Laget har per i dag ca 12 faste spillere (11 gutter og 1 jente) og stiller som kombinert lag gutter/jenter
i seriekamper.
I gruppa er det et flertall av 2007-spillere og et mindretall av 2006-spillere. Kjernen i laget er fjorårets
U15-spillere med tilskudd av nye spillere med god erfaring som har kommet inn i løpet av sesongen.
Vi fokuserer på å utvikle eget spill denne sesongen fram til neste sesong hvor 2007-spillerne vil være
de eldste i U16-serien. Laget vil da naturlig ha større forutsetning for å hevde seg resultatmessig.



Trening:

Trenersituasjonen i U16 er meget positiv der hovedtrener Jaume har gått inn med stor kapasitet,
kompetanse og engasjement for basket. Vicente R (Herrer Senior) har ledet laget i enkelte kamper og
treninger. I tillegg er Ingelin Viken kommet inn som assisterende trener. Dette har fungert godt i
årets sesong.
Vi har fortsatt nytte av flere trenernavn knyttet til U16 fordi vi forventer at det ikke vil være mulig for
hovedtrener å være til stede på alle treninger og kamper.
Laget trener fast to ganger i uka, i tillegg til mulighet for «Basket+» - treninger på tvers av
aldersgruppe og enkelte «Åpen hall» treninger. Treninger har vært i Vikåsenhallen og Charlottenlund
VGS. Dette vurderes tilstrekkelig sportslig når kamper kommer i tillegg
Treninger og kamper gjennomføres med klar sportslig plan og høy intensitet. Spillergruppa slik den er
nå ser ut til å respondere godt på opplegget.

Seriespill:

Laget deltar i NBBF Region Midt seriespill U16.
Laget har utviklet sitt spill til å holde det sportslige nivået i regionen på en god måte.
Region Midt omfatter lag fra hele Trøndelag og Møre.
Seriespillet medfører naturlig sosialt hyggelige turer til bortekamper.
Det vurderes å søke dispensasjon for to til tre 2006-spillere kommende sesong fremfor å etablere
eget lag for denne årgangen. Enkelte spiller allerede opp med Herrer Senior.

Påvirkning av Covid-19

Også i siste sesong har det vært restriksjoner og utsatte kamper som følge av smitteverntiltak. For
U16 har det vært mange hindringer for basketaktivitet: avlyste treninger, utsatte kamper og varsler
om sanksjoner (bøter) til NBBF som måtte unngås ved egenmeldt frafall av bekymring for smitte.
Det har etter hvert blitt mange tilfeller av koronasmitte blant spillerne U16, men heldigvis med lette
sykdomsforløp der spillerne er tidlig tilbake i aktivitet.
Alt i alt ser det ut til at U16 kommer ut av pandemien på en god måte.

Cup

U16 vurderer å delta i følgende cuper våren 2022:
- Ammerud cup. Oslo 13-15 mai
- Hansa Cup. Bergen 22-24 april

Ingen påmeldinger avgjort per nå.
Høsten 2021 deltok laget i kvalifisering til U16 NM, men ikke videre.

Dommerutvikling

I desember 2021 deltok 8 spillere fra U16 i NBBF kamplederkurs.
Kurset ble avsluttet med praktisk del i RIL Easy Basket Cup i Vikåsenhallen



I februar deltok 4 stk fra U16 i NBBF aspirantdommerkurs over to dager.
Vi ser den ekstra forståelsen for basketreglene man får av å prøve seg som kampleder/dommer i
sammenheng med spillernes egen sportslige utvikling, og er veldig fornøyd med påmeldingene som
kom fra våre U16.

Sekretariat

U16 har stilt sekretariat for egne hjemmekamper blant selvlærte foreldre i kombinasjon med spillere
utenfra U16. Så arbeider vi videre for at flere blant foreldrene - etter veiledning - kan ta del i
sekretariat slik at vi har bedre dekning.
I tillegg har flere U16-spillere sittet sekretariat for andre Ranheimslag: Pink Ladies og Herrer Senior,
og faktisk også eksterne lag som lønnet oppdrag. Dette er svært positivt.
Vi ser også utvikling av god kvalitet i sekretariat-innsats i sammenheng med sportslig utvikling.

Dugnader

Inntektsbringende dugnader blant foreldre U16 har vært:
Hallvakter i Ranheimshallen høst 2021
Hallvakter i Ranheimshallen vinter 2022
Inntekter fra vanlig kiosksalg har vært redusert i perioder med koronatiltak.
Lotteri med loddsalg og lokale premier vurderes våren 2022.

Enkelte U16-spillere har deltatt i frivillig innsats for Nidaros Jets, praktisk bistand med arrangement
av hjemmekamp.

Drakter, utstyr og sponsorer

U16 spiller i drakter sponset av Overvik og Malino.
Nye eller videreførte sponsorer ikke helt avklart ennå.
Draktsettet er relativt nytt, praktisk vendbart med to ulike farger og i god stand.
Spillerne har selv ansvar for egen drakt.
Det tas nå opp felles bestilling i klubben på andre klubbklær (trening/overtrekk) som kan profilere
Ranheim basket. Når dette kommer kan antrekket for U16 regnes som komplett.
U16 har en lagsbag som inneholder reservedrakter og førstehjelpsutstyr.
Forbruksmateriell er etterfylt.
Laget har noen ganger fått kommentarer på godkjent matchball ved hjemmekamper.
Dette er i praksis løst ved at det benyttes ny ball som spillere fikk fra NBBF etter avsluttet
kamplederkurs.

Senior Herrer

Etter mange år uten seniorlag på Ranheim ble det høsten 2021 mulighet til å starte opp en egen
gruppe for spillere født 2004 og eldre. Tilbudet var nok etterlengtet da det fort kom på plass 13
spillere. Laget spiller i 2M og har hatt gode resultater. Alle hovedtrenere i Ranheim er også spillere i
seniorlaget.



Pink Ladies

Spillere (14 aktive spillere i alderen fra yngste på 16 år til eldste på 53 år!):

Kelly Borsick, Talita Miranda Costa, Elisabeth Volden, Karin Helmine Åsmo, Marit Heggstad,

Laima Adamonyte, Bjørg Husbyn, Schannel Gail Gomzales, Silje Rødseth, Camilla Rønnes,

Maya Hayek, Lynn Rebecca Mork, Janicke Dreyer, Annikken Sandberg.

Kun trening:

Ingrid B. Utne (ikke møtte på noen treninger - skade)

Skader, endringer i spillegruppe mm:

Vi har 2 spillere som er ute med alvorlige skader og de vil ikke kunne spille eller trene mer

denne sesongen. Høsten 2021 fikk vi en ny og lovende spiller inn, men hun sluttet plutselig

midt i sesongen uten noen nærmere forklaring.

Lagkontakt/sosial kontakt:

Annikken Sandberg

Lagledere/Trenere:

Jonas Lounissi

Treninger:

2 treninger pr uke: onsdag og torsdag. Det er ikke optimalt med treningene 2 dager på rad og

vi sliter med oppmøte på torsdagstreningene da de er såpass sene (avsluttes kl.2230). I

tillegg har vi hatt problemer med tilgang til Charlottenlund vgs. gjennom sesongen.

I sommer hadde vi en del utetreninger.

Kamper/Serie/Cuper:

Laget deltar i NBBF Region Midt 1K (1 divisjon kvinner).

Vi ønsker å delta på Veteran-NM i Bergen, men grunnet covid har arrangementet ikke blitt

avviklet verken i 2020 eller 2021. Trofaste supportere på kamp, men plass til mange flere!

Sekretariat:

Vi kjøper denne tjenesten av G16, og er kjempeglade for at de stiller opp!

Drakter/utstyr og sponsorer:

Ranheim Pink Ladies kjøper sine egne drakter fra et firma i Frankrike, da vi vil ha rosa drakter

Når det gjelder utstyr har vi i år mottatt noen isposer, tape osv fra klubben. Utover det har vi

kjøpt alt selv. Vi ønsker oss overtrekks vester til trening ….

Ingen sponsor.

Dugnader:

Ranheim Pink Ladies har stilt på mange Jets-kamper og noen får Midtbyen-kamper, og solgt



«Merch», rigget opp/ned til kampene.

Ranheim Pink Ladies har også arrangert «jentekveld» for yngre spillere.

Spillermøte:

Spillermøte i kombinasjon med sosial arrangementer.

Sosialt:

Vi har hatt en middag hjemme hos Annikken og en middag hjemme hos Lynn/Janicke. På

slike middager stiller alle med minst en rett hver og det blir alltid bra mat og god stemning. I

tillegg har vi ofte noen konkurranser/spill så som Sjøllbak, kahoot mm. Utover det hadde vi

en juleavslutning på Grano.

Påvirkning av Covid-19:

Vi har vært sterkt påvirket av ulike tiltak, både nasjonale og lokale, noe som har medført til

tider svært lite trening for vår del. I tillegg har pandemien ført til at enkelte kamper er blitt

utsatt. Vi har hatt smitte blant våre spillere, med milde sykdomsforløp. Men: vi har noen

spillere som sliter med langtidsvirkninger etter covid.



4. REGSKAP 2021 OG BUDSJETT 2022
Vedlegg 1

5. FORELØPIG BALANSE
Vedlegg 2

6. FORSLAG AKTIVITETSAVGIFT 2022-2023

Styret foreslår følgende satser for aktivitetsavgift sesongen 2022/2023:

Født 2012-2013 kr. 1 100
Født 2010-2011 kr. 1 800
Født 2008-2009 Kr. 2 900
Født 2006-2007 kr. 2 900
Født 2005 og tidligere Kr. 3 400

Økning med 500 kroner for alle gruppene, for finansiering av trenere, hall tid osv.

Ligger lavere samenlignet med  fotball og håndball.

Aktivitetsavgift ble enstemmig vedtatt.

I RIL finnes det inkluderingsmidler som det kan søkes på, det er vedtatt at støtten

kan benyttes til å dekke medlem- og aktivitetsavgift, samt lisensavgift til medlemmer med lav

betalingsevne. Støtten skal søkes til RIL direkte og ikke som tidligere til Ranheim Basket.

Lagkontakter og styre skal være behjelpelig med å informere spillere/foresatte og hjelpe de

som vil søke. Søknad om støtte vil være for de som er under 19 år.

Aktivitetsavgift dekker den ordinære drifta av basketball avdelinga. Det å leie inn trenere

med basketball kompetanse er viktig for å kunne tilby aktivitet, noe som igjen betyr økte

utgifter.

Vi er avhengig av at frivillige foresatte stiller opp i andre roller for å drifte avdelinga for å

unngå ekstra kostnader i administrasjon.



7. FORSLAG OG SAKER

1. Forslag til nytt organisasjonskart i Ranheim Basket. Klubben har blitt så stor så kan

ikke driftes av noen få personer lengre. Hva kan Ranheim Basket gjøre for at det blir

lettere for foreldre å involvere seg?

Det ligger info om dette på hjemmesiden vår

Vedlegg 3

2. Revidert budsjett 2022

Vedlegg 4
● Økte kostnader knyttet til å sikre trener gruppa.
● Hovedsponsor (Overvik) trekker seg. Behov for nye sponsorer.
● På det årlige møtet ble det fremmet forslag på å gå bort fra bilgodtgjørelse og at

spillere som skal reise dekker heller utgifter til drivstoff/bom/ferje direkte til sjåfør.
Alle tilstede stemte for forslaget.

3. Ekstra dugnad for å dekke opp manglende inntekt. Klubben har en visjon om å ha god

utvikling på spillere og klubb. Har vært økende kostnader i forbindelse med både flere

lag, økte lønnsutgifter til trenere, og kjøp av ekstra halltid i nyhallen.

● Hallvakt dugnaden er et godt økonomiske bidrag. En mulighet med større inntjening

hvis vi bemanner Vikåsenhallen hele skoleåret. Det er kommet forespørsel/forslag

fra RIL om følgende fordeling av hallvaktording:

○ Ranheim Friidrettshall, Friidrett

○ Ranheim Aktivitetshall, Håndball

○ Vikåsenhallen, Basketball

For basketball vil det bety ca. 1900 timer og ca. kr. 150 000 i godtgjørelse.

Dette vil bety at det reviderte budsjettet vil se bedre ut.

Det nye styret ser nærmere på det og gir tilbakemelding til RIL.

4. Ny hovedsponsor. Avdelingen trenger ny hovedsponsor. Overvik trekker seg.

○ Det nye styret ser nærmere på det og jobber videre med det.



8. VALG AV STYRE

Styret i RIL Basketball skal bestå av minst 3 medlemmer + 2 vara

Valgkomite består av lagkontakter i hvert lag:

Silje Rødseth / Moira Warner ( Jentene)

Carlos Hernandez (U13)

Andreas Eide (U14)

Jens Kjesbu Jahannessen (U16)

Eirik Mjønes (Senior Herrer)

Anniken Sandberg (Senior Damer)

Nåværende styre:

Carlos Hernandez, Leder, gjenvalgt 2021 for 1 år. På valg

May-Lisbeth Norum, Styremedlem, valgt 2019 for 2 år. På valg

Gaelle Basakci, Medlemsansvarlig, valg 2021 for 2 år (ikke på valg)

Thomas Tybell, vara, valgt 2021 for 2 år

Forslag til nytt styre, Styret må bestå av minst 3 personer.:

Carlos Hernandez, Leder, velges for 1 år

May-Lisbeth Norum, Økonomiansvarlig velges 2 år

Gaelle Basakci, Medlemsansvarlig, ikke på valg, ett år igjen

Thomas Tybell, vara, ikke på valg, ett år igjen

Andreas Eide (styremedlem) velges for 2 år

Styret ble enstemmig valgt.

Andre roller som må fylles: Materialforvalter, 1 stk

Hallvaktansvarlig, 1 stk

Markedsansvarlig, 1 stk

Rekrutteringsansvarlig/komite, 2 stk

Arrangementkomite, 1-2 stk fra hvert lag

Valgkomite, velges for 1 år

Hvert lag må ha følgende sammensetning: Lagleder

Sosial kontakt (arrangementkomite)

Sekreteriatansvarlig

Hallvakt, fordele vakter på foreldre


