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Tid : 28.02.2023

Varighet : kl: 18.00 til kl: 19.30

Sted : Møterommet i Vikåsenhallen

Til stedet :

VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Møteleder :

Referent :

1. STYRETSBERETNING

Styresammensetning år 2022

Carlos Hernandez, Leder, gjenvalgt 2022 for 1 år

May-Lisbeth Norum, Styremedlem, valgt 2022 for 2 år

Andreas Eide, valgt 2022 for 2 år (ønsker å gå ut i 2023)

Gaelle Basakci, Medlemsansvarlig, valg 2021 for 2 år

Thomas Tybell, vara, valgt 2021 for 2 år

Lagkontakter:

Ikke valgt (U9)

Carl Eltervåg (U11)

Moira Warner ( Jentene/U14J)

Carlos Hernandez (U14G)

Andreas Eide (U15)

Sarah Askim (U16)

Eirik Mjønes (Senior Herrer)

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.



Lag i seriespill

Vår 2022
Damer (Pink Ladies)
Herrer, 2M
U16
U14
U13

Høst 2022Herrer, 2M
U16
U15 Gutter
U14 Gutter
U14 Jenter
U13 Gutter

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 seniorspillere.

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.

Vi fokuserer på utvikling av våre trenere og tilbyr jevnlig kurs. Høsten 22 deltok Jaume

og Vinicius på samling i Oslo (Den Store Trenerhelgen).

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.

Starten av sesongen 2022/2023 hadde vi 4 aspirant dommere og 16 kampledere.

Vi fortsetter arbeidet med å rekruttere dommere. En viktig del av dette er å ha en

person som følger dommerne opp. At de har oppdrag og blir samlet med jevne

mellomrom.

Sportslige resultater

Etter satsningen på trener utvikling og fokus på å ha gode trenere ser vi allerede

resultater. Lag vinner og taper kamper, og de fleste er plassert ca. midt i tabellen.

U14 (f.2009) laget utmerket seg våren 2022 ved å vinne serien og sluttspillet i region

Midt.

Ungdomsutvalg

I desember 2022 startet arbeidet med å opprette et ungdomsutvalg.

Ungdomsutvalgets oppgave er å la sin stemme blir hørt i klubben. De kan også starte

og sette igang aktiviteter.

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 bør 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. Kristian Moksnes (U14), har tatt ansvar for oppfølging, fordeling

og opplæring av hallvakt dugnaden, en viktig rolle for å få denne dugnaden til å

fungere.

Ranheim har også hjulpet til med kampavvikling når  Elitelagene Nidaros Jets og

Midtbyen spiller hjemmekamper.

Arrangement/Sosialt

Sommeren 2022 arrangerte Nidaros Jets basketballaktiviteter for barna i bydelen hver

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

Charlottenlund vgs.

I August 2022 arrangerte vi 3-dagers Basketball skole for barn 5.-10. trinn. 60 barn

deltok og vi fikk besøk av BLNO laget Gimle.

I september 2022 hadde vi kick-off for hele klubben. Nærmere 200 personer tok

turen innom hallen (spillere/søsken/foresatte/besteforeldre) hvor det var

fotografering, åpen kiosk og aktiviteter nede på banen.

I desember 2022 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.

Åpen hall: vi har åpen hall fredager for spillere født 2009 og eldre. Populært tilbud

som vi ønsker å fortsette med. Vi åpner også opp når vil får tilgang til ekstra halltid.

Frivillighet

Det har vært en økning i personer som bidrar til å holde hjulene i gang basketball.

STOR TAKK til alle som bidrar i ulike roller og verv, hadde ikke vært mulig uten deres

hjelp. Siden vi stadig er i vekst trenger vi hele tiden flere med på laget. Vi jobber

kontinuerlig med å gjøre oppgaver enkle og oversiktlige slik at stadig flere kan være

med og oppleve hvor bra det blir når vi alle bidrar. Viktigst av alt er ikke å glemme

hvorfor vi gjør dette, det er for barn og ungdom som vil drive med basketball. Uten

frivillige kan tilbudet forsvinne på denne siden av byen. De frivillige gjør at vi ikke



trenger å bruke mer enn det vi må på administrasjon og dermed heller bruke penger

på aktivitet til våre medlemmer.

Mål og visjoner

- Ha stabile lag/treningsgrupper med 10-15 spillere hvert 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.



2. ÅRSRAPORT FRA LAGENE

U9, født 2014-2015

(Bilde)

Denne gruppa hadde aktivitet høsten 2022.

De startet opp i september 2022 og teller nå 14 spillere. De trener 2 ganger i uken og spilte sin første

kamp når vi arrangerte Easy Basket i desember 2022.

U11, født 2012-2013

(Bilde)

Om laget: 21 spillere

Lagkontakt/sosial kontakt: Carl Eltervaag

Lagledere/Trenere: Carl Eltervaag, Yves Rukondo, Silje Kaspersen

Treninger Vår 22: 2 per uke

Treninger Høst 22: 2 per uke

Kamper/Serie/Cuper: EasyBasket-turneringer

Sekretariat:

Dugnader: Hallvaktordning

Sosialt:



U13, født 2010-2011

(Bilde)

Om laget:
Det teller per dd 38 spillere. Har trening 2 ganger i uken. De er med på EasyBasket og i
seriespill.

Lagkontakt/sosial kontakt: Geir Sekkeseter (Spond), Thomas Langø (Regnskap)

Lagledere/Trenere: Sebastian Diab

Treninger Vår 22: Mandager 16:30-17:30, Torsdager 17:30-18:30
Treninger Høst 22: Tirsdager 17:15-18:15, Torsdager 16:00-17:00

Kamper/Serie/Cuper: Easybasket

Sekretariat: Foreldre under Easybasket i desember 2022 i Vikåsenhallen

Dugnader: Sokkesalg

Sosialt: Moldetur med treningskamper

Jentegruppa, født 2007-2011

(Bilde)

Om laget: Laget består av ca. 12 jenter født 2008-2011.

Lagkontakt/sosial kontakt:  Moïra Warner

Lagledere/Trenere: Alireza Ashrafian og Oline-Cecilia Tybell Svenum

Treninger Vår 22:

Treninger Høst 22:

Kamper/Serie/Cuper: EasyBasket,  Jenteserie U15

Sekretariat: Foreldre sitter sekretariat i hjemmekamper

Dugnader: Søppelplukking og Sokkesalg

Sosialt:



U14, født 2009

Om laget: Vår 12 spillere, høst 22: 12 spillere

Lagkontakt/sosial kontakt: Carlos Hernandez

Lagledere/Trenere: Magnus Barstad med assistenter fra senior/junior

Treninger Vår 22: 2xuken
Treninger Høst 22: 2xuken + felles trening med U15, 1xuken

Kamper/Serie/Cuper: Deltok i Ammerud Open mai 2022 og gjorde en god prestasjon når de kun
tapte mot lagene som havnet på 2. og 1. plass. Laget bli seriemestere i region midt våren 2022
og tok deretter seieren i kretslutsspillet.Høsten 2022 har laget spilt seriekamper i u14 serien.

Sekretariat: Foresatte har fått opplæring i sekretariat og tar seg av avvikling av alle
hjemmekamper.

Dugnader: Gruppen har vært aktiv på dugnader for samle penger for å kunne reise på cup.
Våren 22 ble det utført kakesalg og søppelplukking på Grilstad sammen med jentene for å kunne
reise til Ammerud. Høsten 22 er det gjennomført eggsalg og sokkesalg i tillegg til blomster
kjøring i desember. Spillerne fikk også opplæring i sekretariat og stiller opp for de lag som
trenger det mot betaling, inntektene går direkte til lagskassen. På hjemmekampene har vi
kiosksalg på tribunen.

Sosialt: Molde tur, seriekamp, basseng og hotellovernatting i oktober. Juleavslutning desember
2022 for foresatte og spillere i aktivitetshallen, Kahoot konkurranse,grøt,  godtepose, bilder
visning og nissen kom på besøk.



U15, født 2008

Om laget: Vår 21 spillere, høst 14 spillere

Lagkontakt/sosial kontakt: Andreas Eide/ Åse Hestvik Larsen

Lagledere/Trenere: Sebastian Diab og Vinicius Santos

Treninger Vår 22: 2x uken

Treninger Høst 22: 2x uken + felles med U14 1x uken

Kamper/Serie/Cuper: Seriespill U14 med to lag i serien i vår, og Seriespill U15 med ett lag i

serien i høst.

Sekretariat: Foresatte har fått opplæring i sekretariat og tar seg av avvikling av alle

hjemmekamper.

Dugnader: Har i høst hatt sokkedugnad og kakesalg på kamper for å bidra til finansiering av

Bergen-tur (Hansa-cup)

Kommer til å ha flere dugnader.

Sosialt: Hadde i høst en super tur til Molde og Ålesund hvor nesten hele laget var med og

bodde på hotell sammen.

Hadde også juleavslutning med grøt, vi-nisse og gaver.



U16

Om laget: Vår 2022 12 spillere  Høst 2022 11 spillere

Lagkontakt/sosial kontakt: Sarah Askim

Lagledere/Trenere: Jaume Marti Cascallo, Ana Sempere

Treninger Vår 22: 2x/uken pluss ekstra trening på fredager

Treninger Høst 22: 2x/uken i hall, åpen hall på fredager, 2x/uken kondisjonsøkt

Kamper/Serie/Cuper: Deltar i Region Midt serie. Sesongen 2021-2022 var utfordrende da vi

spilte mot eldre lag. Fra høsten 2022 spiller U16 mot jevnaldrende.

Sekretariat: Foreldrene har fått opplæring i sekretariatet og har ansvar for hjemmekamper.

U16 foreldre har inngått en avtale med U14 om å sitte for dem ved behov, mot betaling.

Dugnader: Det ble gjennomført sokkedugnad høsten 2022 for å finansiere deltakelse på Hansa

cup 2023.

Sosialt: Det er blitt arrangert kveldsmat etter trening og/eller ifm spillermøter. Tur til

Molde/Ålesund med overnatting på hotell og samkjøring.



Senior Herrer

Om laget: Treningsgruppe på totalt 15 spillere (inkludert 3 spillere fra u16).

Lagkontakt/sosial kontakt: Eirik Mjønes

Lagledere/Trenere:

Treninger Vår 22: Mandag 2130 - 2300, torsdag 1815 - 1930 + åpen hall på fredager

Treninger Høst 22: Mandag 2130 - 2300, torsdag 1815 - 1930 + åpen hall på fredager

Kamper/Serie/Cuper: Spiller serie i 2M senior.

Sekretariat: Som regel spillere fra U16 som får 150,- hver for å sitte i sekreteriat.

Dugnader: Trenerverv og arrangerer åpen hall på fredager.

Sosialt: Bortekamp mot Stranda med overnatting i Ålesund i høst. Har også møttes flere ganger

til sosiale samlinger.

Pink Ladies

Pink Ladies spilte for Ranheim våren 2022 og ble høsten 2022 en del av Sverresborg Elite.



3. REGSKAP 2021 OG BUDSJETT 2022

Vedlegg 1

4. FORELØPIG BALANSE

Vedlegg 2

5. FORSLAG AKTIVITETSAVGIFT 2023-2024

Styret foreslår følgende satser for aktivitetsavgift sesongen 2022/2023:

Født 2016-2017 kr. 900
Født 2014-2015 kr. 1 200
Født 2012-2013 kr. 1 200
Født 2010-2011 kr. 2 500
Født 2008-2009 Kr. 3 300
Født 2006-2007 kr. 3 600
Født 2005 og tidligere kr. 3 800

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. Ved mangel på frivillige foresatte til å hjelpe med

drift må det vurderes endringer i budsjett for å leie disse tjenester eksternt.

6. FORSLAG OG SAKER

1. Oppdatert 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?

Rollebeskrivelser og arbeidsgrupper.

Det ligger info om dette på hjemmesiden vår.

2. Alle lag i seriespill må stille med en kandidat til styret.

3. Valgkomite skal bestå av lagkontakter i hvert lag/treningsgruppe

4. Styret vurderer leie å inn ressurser for å drifte deler av administrasjon av basketball

avdelinga

○ Økonomi

○ Hallfordeling

5. Laguttak U16NM gutter.Utarbeide/oppdatere klubbhåndbok og Sportslig plan



7. VALG AV STYRE

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

Valgkomite består av lagkontakter i hvert lag:

Moira Warner ( U14J)

Carlos Hernandez (U14G)

Andreas Eide (U15)

Sarah Askim (U16)

Eirik Mjønes (Senior Herrer)

Forslag til nytt styre.:

Carlos Hernandez (U14), styremedlem, velges for 1 år

May-Lisbeth Norum (U16), Økonomiansvarlig, ikke på valg, ett år igjen.

Andreas Eide (U15), styremedlem, ikke på valg, ett år igjen.

Senior, styremedlem, velges for 2 år

U13, styremedlem, velges for 2 år

U11, Vara1, velges for 1 år

Vara2, velges for 1 år (ikke lag avhengig)



Forslag 5

Det skal gjennomføres laguttak til U16-NM sesongen 2023/2024

● Uttaket blir foretatt etter at vi har gjennomført «try-outs», dvs. uttakstreninger
ved sesongstart.

● Alle U16 og U15 inviteres til uttakstreninger.

● Det vil bli tatt ut inntil 12 spillere.

● Det vil informeres om plan for U16-NM, hvem som inviteres til treningene, og
kriterier for laguttaket.

● Det skal legges opp til trening 2-4 ganger i måneden.

● Justeringer kan forekomme ut fra tilgjengelig treningstid og trenere

● Deltagelse i trening og kamp med egen treningsgruppe har prioritet, er en
forutsetning for å være med i U16NM laget


