PROTOKOLL 17.08.20
Deltakere:
Bjørn Ørjan Myhre
Rune Haarberg
Mai-Britt Kopperud
Karl Luis Del Pozo

Tid:

1800 - 2000

Forfall:
Ida Føyn

Sted:

Nedre Eikervei 26

INNKALLER:
Bjørn Ørjan Myhre

Referent:

Mai-Britt Kopperud

GODKJENNING
Saksnummer

Agenda

Vedtak

Ansvarlig

Godkjenne innkalling og agenda

Vedtatt

Bjørn

Godkjenne protokoll forrige
styremøte

Vedtatt

Bjørn

OPPFØLGINGSSAKER
Saksnummer Agenda

Vedtak

Sportslig
• Informering om
trenersituasjonen og hvordan gruppa
jobber med å få alle trenere på
plass. Utfordringene rundt dette jobbes
det med kontinuerlig

Ansvarlig
Karl Luis

DISKUSJON OG BESLUTNINGSAKER
Saksnummer

Agenda

Vedtak

Ansvarlig

01-2020

Brønnøysund,
Oppdateringer av styresammensetning
• Endringer foretas ihht ny sammensetning

Bjørn

02-2020

Drammen basketballklubb/ Drammen Rivers
• Da klubben ble stiftet i 1965 ble klubben
kalt Drammen Basketballklubb. Etter
en runde i forhold til klubbutvikling ble
navnet endret til Drammen Rivers, men
det juridiske navnet består

Bjørn

03-2020

Kontaktinfo

Bjørn

•

Navn, mailadresser og telefon nummer er
nå oppdatert på klubbens hjemmesider

04-2020

Basketcup 2021 – tanker rundt dette
• Klubben arrangerer p.t. Easybasket Cup.
En større Cup kan være vanskelig å
gjennomføre ift. ressurser i klubben og
dette må i så fall planlegges på lengere sikt
.

05-2020

Sponsorer – samarbeidspartnere
• Rune var i møte McD (Kjetil Høst) før
ferien for et større samarbeid. Det ble
diskutert et tidsperspektiv på 2-5 år i
første omgang.
Vi diskuterte om dette var noe vi kunne
tenke videre på ift. Easybasket, andre
typer cup, eventuelt utstyr.
•

Hva er våre forutsetninger for
at han kan bidra og hva ønsker vi
at han skal tenke rundt dette?

•

Drakter – er egentlig ikke aktuelt, men
kan for eksempel ett lag kan få reklame på
drakter?

•

Hva trenger vi sponsormidler til –
for eksempel returmaskin ca kr. 80 000

•

Sponsorpakker – tilby dette til flere og offe
ntligjøre dette på våre hjemmesider?
Ingela har allerede laget en mal
for drakter og annet rundt dette?

Ida og Mai-Britt
skriver ned noen
tanker om hva
som kreves for
å gjennomføre
dagens cup og evt
en større cup
i fremtiden

Bjørn

Rune

06-2020

Korona/Covid-19 –smittevernregler, håndbok
• Sjekkes av mot NBBF anbefalinger. Vi lager
en forenklet utgave av dette og
distribuerer denne ut mot medlemmer og
foresatte.
Trenerteamet er godt informert om
regelverket

Mai-Britt

07-2020

Møteplan – avklare denne for
den kommende sesongen
Møteplan for året bør sees i sammenheng
•
med årshjulet.
Styret ønsker også å behandle
regnskapet for foregående måned, så når

Alle
Avklares med Ida
når siste måneds
regnskap kan
være avstemt og

tenker regnskap at dette kan være klart,
og så legge en styreplan ut ifra dette.

klar for
gjennomgang

08-2020

Gjennomgang av årshjulet
Følges opp til
• Rune sendte ut utkast til
neste styremøte
årshjulet før sommeren, men det
har ikke kommet innspill og
tilbakemeldinger på dette.
Dette må vi jobbe videre med å få på plass
slik at både styret og medlemmene får
glede av dette

Alle

09-2020

Klubbhåndbok, krise og beredskapsplan, økono
mihåndbok, maler, rollebeskrivelser,
strategiplaner, visjoner, målsetninger etc
Rune har jobbet mye med dette (utkast til Følges opp til
•
neste styremøte
diskusjoner og gjennomgang),
og vi må gå igjennom det som er laget og
få dette på plass inkludert utarbeide en
3-5 års plan

Alle

10-2020

IT plattform
• Styret går over til bruk av Office 365
(gratis for frivillige organisasjoner) som
felles plattform for egne eposter, felles
lagringssted, kommunikasjon etc. Det skal
gjøre kommunikasjon, historikk, oversikt
etc. bedre.
Ny plattform er klar, og den skal være opp
e å gå mandag den 24/8/20 kl. 24.00
Gjennomgang av SharePoint –
nye plattform – gjennomgår på neste styre
møte

Rune

11-2020

Bydelslagref. tidligere samarbeid med lokale klubber.
• Det er ingen avtaler om samarbeid med
lokale klubber pr i dag, men dette er en
god plan. Vi legger dette inn
under temaet: Visjon – for fremtiden
• Stopper også litt opp mtp trenermangel.
Avhengig av en god del flere trenere for
at dette skal realiseres.

Bjørn/Karl

12-2020

Evt.
Spørsmål over dobbeltrolle i valg og kontrollkom Bjørn følger opp
ite - dette er avklart, og det
er ingen regels som hindrer dette
Hjemmesidene for medlemskap ift stemmeberet
tigede. Teksten endres til rett lovtekst

Bjørn

Neste møte
Dato: 08.09.20

Klokkeslett: 18.00 - 20.00
Sted: Nedre Eikervei 26

