Referat Styremøte 05.03.2019
Plass: Jovialen
Deltakere: Bjørn Myhre, Christian Marthinsen, Britt Eva Sunde, Karl Luis del Pozo, Ingela Kleveland,
Solveig Røine, Ida Føyn
*********************************************************************
Agenda
1. Oppfølging fra aksjonsliste fra forrige styremøte
2. Oppsummering fra årsmøte
3. Oppsummering trenermøte
4. Bruk av Spond
5. Medlemskontingenter
6. Arrangement i Galterud søndag 10.mars
7. Bruk av Google Drive
8. Tilbud på profilklær
9. Informasjonsmail til medlemmer
10. Status økonomi
11. Eventuelt
*********************************************************************

1. Oppfølging fra aksjonsliste fra forrige styremøte
1.2 Rutiner for innsendelser av kampskjemaer
Vi beholder rutinene som de er ut sesongen, og håper at det blir endrede innsendelsemuligheter fra
forbundet sin side fra høsten av. Rutiner for hjemmekamper er oppdatert på drammenrivers.no.
1.3 Førstehjelpskofferter til alle lag
Tingstad Emballasje gir oss en god pris på 498 kr per kofferter, vi trenger 10 stk kofferter. Da inngår en
ispose ekstra og en ekstra sportstape. Solveig setter opp en spleis via DNB først og hvis vi ikke får inn
nok penger der, går klubben inn med resterende beløp slik at det blir bestilt til sesongstart i høst.
1.3 Søknader av stipend/stønader
Styret har søkt penger hos Ekstrastiftelsen og Sparebank1. Vi får svar på om vi får innvilget noen penger
på søknadene i løpet av juni måned.
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1.4 Klager på Galterudhallen
Bjørn Ørjan har rapportert inn mangler ved og situasjoner i Galterudhallen til kommunen er og er i
dialog med kommunen rundt dette.

2. Oppsummering fra årsmøte
Styret gav et kort referat av årsmøtet til Ida Føyn, som er ny kasserer og som ikke var med på årsmøtet.
2.1 Gjennomgang av revidert budsjett
Revidert budsjett som ble vedtatt av årsmøtet ble gjennomgått
2.2 Registrering av Brønnøysund
Vi ønsker å få sendt inn informasjon om nytt styre til Brønnøysund så snart som mulig, slik at det blir
oppdatert i alle register og bankforbindelser. Protokollet skal bli signert senest søndag 10. mars av de
som ble valgt til å signere, så blir det sendt inn mandag 11. mars.

3. Oppsummering trenermøte
20. februar avholdte Karl møte med trenere fra klubben. Treningstider blir diskutert på neste
trenermøte, som blir 18. mars. Frist for å sende inn søknader om treningstider hos kommunen er 1. mai.
3.1 Trenersituasjonen
Det ble gjort en gjennomgang av trenersituasjonen til høsten, og det ble laget en liste på navn på
potensielle trenere klubben fra høsten av, som skal kontaktes.
3.2 “Øren arbeidsgruppe”
Det ble etterspurt en arbeidsgruppe for å få mer treningstid for alle lag i seriespill i Ørenhallen, og for at
det skal bli hjemmearena for alle hjemmekamper fra høsten av, og at denne gruppen skal jobbe mot
kommunen.
Styret ønsker å drive denne jobben, men med innspill fra andre. Det er ikke noe enkeltpersoner kan
gjøre på eget initiativ. Styret må ta en beslutning om hvordan dette skal gjøres, slik at vi ikke mister
treningstider i andre bydeler og at det går på bekostning av andre treningsgrupper.
Styret venter med å ta en avgjørelse på hvordan dette skal gjøres til neste trenermøte har blitt avholdt.
Men Bjørn begynner prosessen med å snakke med Idrettsrådet og Forbundet allerede nå for å få hjelp
og innspill til hvordan vi best legger opp dette.

4. Bruk av Spond
4.1 Informasjon fra møte med Spond
Karl har vært i møte med Spond, og Drammen Rivers er med som pilotklubb for å få teste nye funksjoner
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i Spond. Ny versjon inneholder en klubbfunksjon som muliggjør kommunikasjon fra klubben til alle
klubber, denne versjonen blir lansert innen kort tid.
Fremover kommer Spond med en ny versjon med medlemsregister og all annen funksjon som vi i dag
har i weborg. Styret ser veldig positivt på denne utviklingen og ser frem til å få mer informasjon om det
når det har blitt lansert.
4.2 Bruk av Spond Cashback
Flere treningsgrupper ønsker å bruke Spond Cashback for å samle inn penger til laget. Styret er positiv til
dette, men må få sjekket regler rundt regnskap og hvordan vi ordner med hvilke bankkontoer som dette.
Spond kommer også å komme med en variant av DNBs Splejs, og vi ser at dette også kan brukes av de
enkelte lagene.
Kasserer sjekker retningslinjer for dette i forhold til regnskap, og styret sender ut informasjon når vi er
klare for å ta i bruk Spond Cashback.
4.3 Spond som kommunikasjonskanal
Med de nye endringene som kommer i Spond, ønsker vi å gå over til Spond som
hovedkommunikasjonskanal for alle grupper, også styret som til nå har hatt en facebookgruppe for
styrekommunikasjon. Alle grupper fra klubben på Facebook bør stenges ned.

5. Medlemskontingenter
En gjennomgang av medlemslister og medlemskontingenter viser at det er mange som fortsatt ikke har
betalt klubbmedlemskap og kontingent for våren 2019.
Reglene er klare, at har man ikke betalt medlemskap og treningskontingent kan man heller ikke delta på
trening eller kamper. Hvis det er noen som har vanskeligheter å betala oppfordrer vi dem å ta kontakt
med trener, lagkontakt eller styre for en dialog rundt dette.
5.1 Purring ubetalte kontingenter
Vi er over halvveis i sesongen og setter nå i gang en ny runde av purring direkte til de det gjelder.
Lagkontakter har allerede gjort en jobb her, så nå går styret inn med purringer via direktemeldinger på
Spond, fra Drammen Rivers hovedkonto og ikke fra enkeltes egne kontoer.
Ansvarsfordeling purring
Easybasket = Ingela
G13 = Ingela
G14 = Solveig
G15 = Karl Luis
G17 = Karl Luis
Jentelag = Karl Luis
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Herrer B = Bjørn & Christian
Herrer A = Bjørn & Christian
5.2 Medlemslister spond vs Weborg
En gjennomgang av medlemslistene viste også at det er en del spillere som kun er på Spond, men ikke
registrert inn i klubben via Weborg.
Styret får hjelp av lagkontakter til å rydde opp i dette, de får i sin tur ta hjelp av trenerne som er det som
har best oversikt over hvem som er på trening.

6. Hjemmekampsarrangement i Galterudhallen 10. mars
Søndag 10. mars har Drammen Rivers hele seks hjemmekamper etter hverandre i Galterudhallen. Vi
gjentar oppskriften fra februar og setter opp en enkel kiosk med betaling via Vipps. Alle lagkontakter får
i oppdrag å bidra med to kanner kaffe og to kaker til deres kamp. Christian koordinerer dette med
lagkontaktene via Spond. Ingela informerer om arrangementet i sosiale medier.

7. Bruk av Google Drive
Ingela informerte om nytt oppsett for google drive for deling av dokumenter for styret. Ny kasserer har
blitt lagt til med tilgang til siden. Det ønskes at alle ser gjennom mappestrukturen og kommer tilbake
med innspill på evt. endringer, plus at alle laster opp dokumenter fra sine respektive datamaskiner til
neste styremøte.

8. Tilbud på profilklær
Styret ønsker å kjøre en kampanje med pakker med profilklær nå infør sesongsavslutningen. Christian og
Ingela lager pakker, og så blir det sendt ut informasjon til alle medlemmer ila uke 11. Det blir da kun
forhåndsbestillinger, og så blir bestilte ting levert ut under åpen hall i Ørenhallen lørdag 23. mars.

9. Informasjonsmail til medlemmer
Det går ut en ny informasjonsmail til alle medlemmer ila uke 11, med informasjon om profilklær,
dorullsabbonement og Grassrotandel.

10. Status økonomi
Klubben har 204 587 kr på konto per 1. mars 2018. Avtroppende kasserer Britt Eva Sund har et
overleveringsmøte med ny kasserer Ida Føyn ila mars.

11. Eventuelt
11.1 Klubbutvikling for Drammen Rivers
Styret har hatt et innledende møte med forbundet om klubbutvikling, og ble på styremøtet enige om å
gå videre med dette arbeidet i samarbeid med Norges Basketballforbund.
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11.2 Arrangementer i Øren flerbrukshall
De ganger det er arrangementer i går åpen hall ut, og det har kommet inn en del klager på dette fra
medlemmer. Styret har en jevn dialog med kommunen om dette, men kommunen fordeler etter sine
retningslinjer for bruk av idrettshaller og det er lite vi kan gjøre med det.

12. Neste styremøte
Neste styremøte er tirsdag 2. april
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