Referat Styremøte 04.02.2019
Grønland 53
Deltakere: Bjørn Myhre, Christian Marthinsen, Britt Eva Sunde, Karl Luis del Pozo, Ingela Kleveland
Ikke til stede: Solveig Røine
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1. Oppdatering fra valgkomiten
1.1 Informasjon fra valgkomiten
Siste frist for å sende inn søknader til styreverv var 27. februar. Valgkomiten har mottatt søknader til alle
poster foruten kasserer, og har etter møte 30. januar gjort en innstilling med anbefalinger for alle andre
styreposter.
Vervet som kasserer er fortsatt åpen å søke på, helt frem til årsmøte.
1.2 Godkjenning av dokumenter
Styret gikk gjennom valgkomiteens innstillinger og agenda for møtet, og godkjente disse. Siste dag for å
sende inn forslag/spørsmål til årsmøtet var 3. februar. Ingen forslag har kommet inn.
1.3 Utsendelse av endelige saksdokumenter.
Mandag 11. februar sender klubben ut endelige saksdokumenter til årsmøtet til medlemmene. Årsmøte
for 2019 avholdes tirsdag 19. februar kl 19.00 på Hotell Tollboden.
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2. Generelt
2.1 Galterudhallen
Det ble rapportert om at Galterudhallen ikke var presentabel for å arrangere hjemmekamper søndagen
3. februar. Bjørn Ørjan melder inn forholdene og klager til kommunen.
2.2 Ny basketdag søndag 10. mars
Søndag 10. mars har vi hele 5 hjemmekamper etter hverandre i Galterudhallen igjen. Da setter vi opp
kiosk igjen og prøver også å få til litt salg av profilklær denne dagen. Ingela tar kontakt med
lagkontaktene som ordnet med kiosk 3. februar for å få tilbakemelding på hva som funket og ikke funket
så vi kan ta det videre til denne kampdagen.
2.3 Kommende klubbutviklingsmøte med forbundet
5. mars. avholdes et møte med styret i Drammen Rivers og forbundet/Øyvind Lundestad, som jobber
med klubbutvikling i forbundet for å snakke om utviklingen videre av klubben.
2.4 Møte med lagkontakter
Et møte klubbens lagkontakt ble avholdt i slutten av januar. Der ble det informert om kontingenter,
rutiner rundt betaling av disse i medlemsssytemet, rutiner på hjemmekamper m.m. En egen referat fra
dette møte har blitt sendt til alle lagkontakter.
2.5 Møte med trenere
Et møte med alle trenere i klubben skal avholdes 20. februar.

3. Status Økonomi
Regnskap for 2018 og budsjett for 2019 blir presentert på årsmøte 19. februar.
Disponibelt beløp pr 04.02.19 211 982 kr
Ubetalte utgifter for februar ca - 20 000 kr

4. Kampsett
Klubben holder på å samle inn alle kampsett for å få en oversikt over hva vi har og hva som evt. må
kompletteres med. Ingela har laget en mal på google drive der styret fører inn oversikt av drakter. Evt.
bestilling av flere kampsett blir sendt inn i slutten av februar.

5. Kommunikasjon fra klubben
Kommunikasjonsansvarlig ønsker å få inn rapporter fra kamper med litt info fra trenere om hvordan det
har gått, og gjerne bilder. Resultat hentes fra minbasket-app. Karl Luis tar med dette som et ønske på
møte med trenerne.
Etter høringen med lagkontaktene ble det nå vetatt i styret at klubben holder seg til følgende
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kommunikasjonskanaler:
5.1 Hjemmeside drammenrivers.no
Her postes all info om:
- De ulike treningsgruppene med treningstider, kontaktdata til trenere, styre og lagkontakter
- Informasjon om klubbmedlemskap og treningskontingenter
- Info om klubbens profilklær med instrukser for hvordan man bestiller
- Kontaktdata til styret
- Aktuelle datoer som årsmøte, hjemmekamper, cuper etc.
- Nyhetssaker fra klubben
5.2 Facebook/drammenrivers
Fra nå har vi kun en aktiv facebook-side, og det er den åpne siden for klubben. Her repostes nyheter fra
hjemmesiden, og postes bilder og resultat fra klubbens kamper. De ulike gruppesidene som vi har hatt
tidligere skal nå lukkes og slettes, med unntak av styret som har en lukket side for kommunikasjon seg
mellom.
5.3 Spond
Alle grupper har nå aktikve spondgrupper. Samtlige lagkontakter meldte fra at det fungerer bra, så vi går
nå over til Spond som hovedkanal for kommunikasjon i de ulike treningsgruppene.
Spond jobber med å utvikle funksjonene for idrettsklubber og Drammen RIvers ved Karl Luis del Pozo
skal ha et møte med dem for å gi innspill med våre behov
5.4 Nyhetsbrev
Klubben ønsker å sende ut et nyhetsbrev til alle medlemmer en gang i måneden med aktuell info fra
styret og klubben. Dette brev går til alle aktive medlemmer som er registrert i weborg og Spond.

6. Eventuelt
6.1 Senior herrer B
Senior herrer B er alt for få medlemmer på trening for at denne gruppen skal kunne fortsette som den er
nå. Karl Luis og Bjørn Ørjan tar en runde med gruppen for å se hva som skal skje videre.
6.1 Tilbudspakker profilklær
Vi ble enige om å sette sammen noen tilbudspakker på profilklær vi har på lager. Ingela og Christian
lager et forslag på ulike pakker.

7. Neste møte
Neste styremøte avholdes tirsdag 6. mars.
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