Referat Styremøte 08.01.2019
Jovialen Kafe
Deltakere: Bjørn Myhre, Solveig Røine, Christian Marthinsen, Britt Eva Sunde, Karl Luis del Pozo, Ingela Kleveland +
representant fra valgkomite: Kjetil Kleveland
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1. Oppdatering fra valgkomiten
1.1 Informasjon fra valgkomiten
Kjetil Kleveland fra valgkomiten informerte om gangen fra valgkomiten foran årsmøte i februar.
1.2 Aktuelle datoer i forbindelse med årsmøte
Valgkomiten ble enig med styret om følgende datoer:
9.januar:
27.januar kl 21.00:
30.januar:
31.januar:
4.februar:
11.februar:
19.februar:

Valgkomiteen sender ut e-post om videre prosess
Frist for å sende inn kandidatur til styreverv.
Valgkomiteen avholder sitt møte.
Valgkomiteen sender sine innstillinger inklusive begrunnelse til styret
Siste styremøte før årsmøtet. Valgkomiteens innstillinger samt øvrige
saksdokumenter til årsmøtet godkjennes.
Endelige saksdokumenter til årsmøtet sendes ut
Årsmøte avholdes

1.3 Stemmerett på årsmøtet
På årsmøtet er det kun betalende medlemmer som har stemmerett. Styret skriver ut en liste med alle
betalende medlemmer kl 12.00 den samme dagen som årsmøtet. For å kunne stemme må man være
over 15 år og ha betalt medlemskap for 2019. Stemmeberettigede medlemmer må være fylt 15 år.
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Foreldre overtar altså ikke stemmerett fra sine yngre barn, og må løse medlemskap i klubben selv (100
kroner) for å ha stemmerett.

2. Generelt
2.1 Møte med forbundet om EB, trenerkurs og dommerkurs
Styret har et møte med Norges basketballforbund (Erika Lundin) og Kongsberg tirsdag 15. januar for å
snakke om samarbeid om EB-arrangement, trenerkurs og dommerkurs. På dette møtet kommer vi også
å ta opp muligheten for hjelp med trenerressurser fra Kongsberg Miners.
2.2 Klubbutviklingsmøte med forbundet
Det er planlagt et møte med forbundet og Øyvind Lundestad, som jobber med klubbutvikling i forbundet
for å snakke om utviklingen videre av Drammen Rivers. Dette møte blir avholdt etter årsmøte, dato enda
ikke fastsatt.
2.3 Møte med lagkontakter
Et møte med alle lagkontakter i klubben skal avholdes i løpet av januar. Ingela Kleveland kaller inn til
dette.
2.4 Møte med trenere
Et møte med alle trenere i klubben skal avholdes i løpet av januar. Karl Luis del Pozo kaller inn til dette.

3. Status Økonomi
3.1 Oversikt økonomi for Drammen Rivers august - desember 2018
Inn
Medlemsinntekter
134 100,00
Øvrige inntekter
60 307,00
Halleie
Serieavgift 2018/2019 6 lag
Øvrige utgifter
Dommer utg. kjøregodtgjørelse
Totalt
194 407,00
Disponibelt beløp pr 08.01.19
Ubetalte utgifter

Ut

- 66 957,50
- 53 496,00
- 85 572,50
- 36 029,50
- 242 055,50

91 911,81
- 11 715,00

3.1 Kontingenter og medlemskap 2019
Medlemskap for 2019 og vårkontingenter er lagt opp for alle grupper i weborg/medlemssider på vår
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hjemmeside. En e-post er gått ut til alle med informasjon om ny sesong og betaling. Ingen endringer i
kontingenter.
Ca to uker etter at den første mailen går ut blir det sendt ut automatisk påminnelse til alle som da ikke
har betalt.
Styret ønsker at lagkontaktene er de som følger opp betalingene i gruppene (med support fra styret), og
opplæring i weborg er en del av det planlagte møtet med lagkontakter.
3.2 Kjøregodgjørelse for trenere dommerbetaling
Alle trenere som har oppdrag i klubben har rett til kjøregodtgjørelse til bortekamper. Det som dekkes er
kilometergodtgjørelse, parkering og bompenger.
Fra 1. januar 2019 tillempes at alle kjøregodtgjørelser sendes inn samlet halvårsvis senest 31.des
respektive 01. juni. Det som skal sendes inn er utfylt skjema (fås fra kasserer@drammenrivers.no hvis
man ikke har det), + kopi av kvittering for parkering og bompenger.
De trenere som enda ikke har sendt inn kjøregodtgjørelse for 2018 bes om å gjøre det senest 15. januar
2019.
3.3 Dommerbetaling
Styret har oppdatert malen for dommerbetaling så den også inneholder kontonummer til den som har
lagt ut. Vi ønsker at lagkontaktene tar ansvar for dommerbetaling ved hjemmekamper og EB-cuper der
en av to kamper alltid skal betales av vår klubb. Også dette blir informert videre om på møtet for
lagkontakter.
For å få refundert dommerbetaling må en skannet/fotografert kopi av kvitteringen sendes til
kasserer@drammenrivers.no så snart som mulig etter at pengene har blitt lagt ut.

4. EB-cup januar
Ingela rapporterte fra EasyBasket-arrangementet i Øren flerbrukshall helgen 5. og 6. januar som klubben
arrangerte. På lørdagen var det EasyBasket-challenge for de minste barna født 2009-2010 og da var det
12 lag i spill. Det var 5 lag fra Drammen Rivers og gjester fra Kjelsås, Bøler, Sandvika, Sandefjord og EB85.
På søndagen var det EasyBasket-cup for spillere født 2007-2008 med totalt 18 lag. Da hadde Drammen
Rivers 4 lag, og det var gjester fra Aurskog, Bøler, Kongsberg Miners, Sandefjord, Skien Ghosts og ROS.
Helgen ble arrangert av en komite som besto av Ingela Kleveland og Karl Luis del Pozo som
representanter fra styret, og så alle lagkontakter fra EB-lagene. Linda Solli Werner (Åskollen 08), Jens
Rydhagen og Henrik Kvalem (Øren 09-10), Ida Føyn, Odd-Erik Føyn og Torbjørn Steinshamn (Øren 07-08).
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Det ble gjort veldig mye forberedelser i forkant, med mange dugnadstimer som innsats for å ha alt på
stell. Det betalte seg ved at hele helgen fløt på veldig bra, alt fungerte som det skulle uten noen som
helst hick ups. Masse foreldre fra de ulike EB-gruppene stilte opp på dugnad i form av mat til kiosken,
kioskvakter og i sekretariatet og alle som var der virket å ha det veldig fint. Flere foreldre nevnte at det
var en hyggelig måte å bli kjent med andre foreldre på, og en fin anledning å bli bedre kjent med
basketen ved å sitte i sekretariat.
Nesten alle dommere var fra egen klubb, og det var veldig fint. Det var unge, nyutdannede dommere
som alle gjorde en kjempefin jobb hele helgen, mange av dem dømte mange kamper etter hverandre
med kun ti minutters pause mellom hver kamp. De fikk mye velfortjent skryt fra gjestende lag og
foreldre i sekretariat for deres hyggelige væremåte. Dommerne arrangerte også lek i pausen på
lørdagen, noe som det ble satt stor pris på.
Det kom inn masse ros og positive tilbakemeldinger fra alle deltakende lag og foreldre om at det var en
bra arrangement, god stemning, godt skiltet, personlig velkomst i hallen, ryddige rutiner i sekretariatet
og veldig positivt at Drammen Rivers sto for sekretariat. Det ble gitt tilbakemelding på at det var godt
utvalg i kiosken og positivt med en butikk satt opp i Vipps som gjorde det enkelt å betale.
Drammens Tidene kom på besøk på lørdagen og skrev en lang artikkel som ble publisert på
hjemmesiden på søndagen. Denne ble delt av flere, inklusive Norges Basketballforbund. Dette er veldig
god og viktig omtale for klubben som vi er veldig glade for.
Arrangementskomiten har laget en komplett evaluering der også de få tingene som kan forbedres til
neste gang er tatt med. Sjekklister og maler er laget til neste cup, og flere av skiltene ble laminert så de
kan gjenbrukes på lignende arrangementer.
Gevinsten fra kiosksalget i helgen ble 15 656 kr. Dette settes inn på et eget konto samlet for alle 4
EB-grupper for å brukes til disse gruppene.
Styret takker alle som bidro til å gjøre denne helgen til en suksess, med en spesiel takk til
arrangementskomiten!

5. Profilklær
5.1 Bestilte profilklær
Den siste leveransen av bestilte profilklær (sokker, zip hoodies og bager) kommer til klubben den
kommende uken, og deles da ut til de som har bestilt. Ingela tar kontakt med alle som har bestilt, og
avtaler detaljer for henting av klærne.
5.2 Salg av profilklær på lager
Alt lager av profilklær er nå hjemme hos Ingela. Hun legger ut informasjon om hva som finnes og
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hvordan man bestiller og betaler på hjemmesiden. Alle profilklær er lagt opp i egen butikk på klubbens
Vipps.
5.3 Bestilling av kampdrakt med navn
Det er flere som har spurt etter en ny mulighet å bestille kampdrakt med eget navn. Derfor kommer det
legges ut informasjon om at det er mulig å legge en ny bestilling senest 25. januar. Hvis det kommer inn
minst 5 bestillinger blir det lagt til produksjon.

6. Kommunikasjon fra klubben
6.1 Nyhetsbrev
Det skal sendes ut et nyhetsbrev med informasjon om ny sesong til alle medlemmer i løpet av januar.

7. Eventuelt
7.1 Spillerutviklingscamp med forbundet
Det ble gjort oppmerksom på at det var veldig dårlig kommunikasjon fra forbundet i forkant av dette, så
det var mange som ikke fikk med seg at det var. Vi skal følge opp og se så vi ikke får faktura for noe vi
ikke kunne delta i grunnet manglende kommunikasjon.
10.3 Rutiner rundt hjemmekamper
Det ble bestemt at rutinene på hjemmekamper skal oppdateres. Nye rutiner legges ut på hjemmesiden
under en egen menypunkt så snart de er ferdige.
10.3 Kampreferater
Det skal også oppdateres en rutine og informeres om om hvem som har ansvar for å ta vare på og sende
inn kampreferater og resultat fra seriespillskamper. Dette blir også lagt ut informasjon om på
hjemmesiden så snart det er på plass.

8. Neste møte
Neste sytremøte avholdes mandag 4. februar.
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