
Referat fra årligmøte den 28.02.23 

 

Velg av møteleder: Carlos Hernandez 

Referent: May-Lisbeth Norum 

 

1. Styreberetning 

 

Styresammensetning år 2022. Thomas Tybell har sluttet i løpet av perioden 

 

Lagkontakter: Ny lagkontakt på U9: Frederik Strand Sardinoux 

Ellers ingen endringer 

 

Dommere: Ved årsskiftet så hadde vi 14 kampledere og 5 aspirantdommere. På dette 

tidspunkt så har vi 8 kampledere og 11 aspirantdommere. 

 

Ellers ingenting å bemerke med årsberetningen. Godkjent 

 

2. Årsrapport fra lagene 

Godkjent 

 

3. Regnskap (feil i teksten skal være regnskap 2022 og budsjett 2023) 

Regnskapet for år 2022 ble godkjent, med ett resultat på overskudd kr 65.124,-. I 

ettertid så er regnskapet endret og resultatet er bedret med kr 33.814,- så overskudd 

er kr 98.938,-. Kostander på arbeidsgiveravgift er korrigert. 

Følge opp: Foreldrene ønsket å vite fordelingen som blir gjort av hovedlaget vedr 

fordeling inntekt Hallvaktdugnad.  

Mottatt fra RIL nå: 60/40 fordeling Ranheimbasket/hovedlaget. 

Følge opp: Hvordan kan vi bruke overskudd ut over forventet resultat på 5%? 

Sjekkes med hovedlaget. 

Mottatt fra RIL nå: Kan gjøre en note på dette i regnskapet.  

Budsjett år 2023: Ble vedtatt. Det ble presisert at det ikke er enkelt å styre etter 

dette budsjettet, når man må utarbeide dette innen oktober hvert år og tall på 

inntekt kommer i løpet av desember hvert år og mange inntektsposter som er usikre. 

Det er oversendt korrigert budsjett for år 2023 til hovedlaget med underskudd og 

hvordan man ønsker å disponere overskudd fra år 2022 til å dekke underskuddet. 



 

 

4. Balanse 

Godkjent. Det var ønske å bruke en del av overskuddet til kjøp av spilledrakter og 

utstyr. 

Legges inn som en note i regnskapet. Ranheim Basket har også en varebeholdning pr 

31.12.22 på kr 19.905,-, legger også dette inn som note i regnskapet. 

 

5. Aktivitetsavgift (feil i teksten, skal gjelde for perioden 2023-2024) 

Godkjent. Det er ønskelig å dele opp aktivitetsavgiften i 2, første del sendes ut på 

høsten og den andre på våren. Medlemsansvarlig sjekker opp muligheter for dette i 

Spond. 

Ranheim basket vurderer å gå tilbake til å selv følge opp de som søker om støtte til 

denne avgiften, da denne ikke følges opp på den måten man er forespeilet fra 

hovedlaget. 

 

6. Forslag og saker 

Godkjent. 

 

7. Valg av styre 

 

Valgkomite har bestått av lagkontakene i hvert lag. Godkjent. 

 

Forslag til nytt styre: 

 

Carlos Hernandez (U14) Styreleder, velges for 1 år (står feil, står styremedlem) 

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

Thor Halvor Frivold (U9) Medlemsansvarlig, styremedlem, velges for 2 år 

Eirik Bjørge Mjønes (senior) Sportslig leder, styremedlem, velges for 2 år 

Camilla Hjelen (U13) styremedlem, velges for 2 år 

Vinicius Santos Silva, representant fra Ungdomsutvalget 

 

Vi fortsette å følge opp de roller som ikke er besatt, men er godt fornøyd med dette 

valget. 

 

Trondheim, 03.03.23 

May-Lisbeth Norum 


