
 
 

 

REFERAT Styremøte 08.10.2019 
Plass: Hos Solveig 

Deltakere: Bjørn Myhre, Ingela Kleveland, Karl Luis del Pozo, Solveig Røine, Ida Føyn 

Ikke til stede: Christian Marthinsen 
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********************************************************************* 
 

1. Brandengahallen 
Bjørn har vært i møte med kommunen og DIR vedr. Brandengahallen og det at den er reservehall for 
DHK, noe som gjør at treningen for Drammen Rivers har blitt kansellert et par ganger. Det ble lovet at 
det kun skal skje totalt tre ganger ila hele sesongen,  

 
2. Treneravtale 
Christian lager et endelig forslag på treneravtale, og sender så ut den på høring til resten av styret. Så 
snart den er godkjent må den skrives ut og deles ut/signeres av alle trenere.  
 

3. Status treningskontingenter 
Ingela lager ny info-flyer til nye medlemmer som enda ikke har meldt seg inn i klubben som deles ut på 
treninger i Øren og Brandenga uke 42.  
 
Bjørn setter opp en egen gruppe for Herrer B - seriespill med den høyere kontingent etter at han har fått 
tilbakemelding fra PT om hvem som skal være med i gruppen som skal spille div. 4-kamper.  
 

4. Lisensbetaling 
Alle over 13 år som skal spille seriespill må betale lisens for å ha lov å spille kamper. Klubben har satt det 
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opp slik at man først må betale treningskontingent før det går en e-post med betalingsinfo til 
lisensbetaling hos forbundet.  
 
Bjørn følger opp dette og sender ut fortløpende så snart betalinger blir registrert, og følger opp med 
trenerne.  
 

5. Førstehjelpskofferter 
Førstehjelpskoffertene har nå kommet, og blitt delt ut til trenerne. Det skal ligge en fast i Øren og de 
andre skal følge trenerne som må ta den med til bortekamper.  Ingela sender ut informasjon til trenerne 
om at de må si fra til styret hvis de går tomme på noe, så bestiller vi påfyll til kofferten.  
 

6. Foreldrekontakter 
Vi mangler fortsatt foreldrekontakter til Miks 2011-2012, G2010, J2010, G2007, G2005 oc G2003. 
Christian prøver å sjekke med trenerne om hvilke foreldre som kan være aktuelle for dette.  
 
Ingela og Christian lager ferdig ansvarsbeskrivelse for lagkontakter så snart som mulig.  
 

7. Bestilling av eget kampsett 
Det har kommet inn ønsker om mulighet å bestille egne kampsett igjen. Ingela setter opp info om dette 
og deler ut på hjemmekampen og i klubbens kanaler.  
 

8. Sponsing og søknader 
Det ligger en liste på weborg med de søknadene som har frist 1. november. Det må fordeles ansvar over 
hvem som skal ordne med søknader. Ingela har lagret alle søknadstekstene til det som har blitt søkt, og 
det ligger en oversikt i listen over hva som har blitt søkt om til nå.  
 
Det finnes også en generell tekst om klubben og basketball som kan gjenbrukes når man søker.  
 
Sparebankstiftelsen venter fortsatt på sluttrapport, Solveig må fikse dette asap. Det må også ordnes slik 
at vi får den lille summen som er igjen på den stønaden.  
 

9 . Status økonomi 
DIda presenterte oppdatert budsjett, slik at den er med i tråd med faktiske utgifter. Vi har god likviditet 
og ca 100 000 kr på kontoen. Det er stort behov av penger inn for kommende utgifter til overtrekksklær 
og potensielle økte kostnader for administrasjon i fremtiden.  
 

10. Eventuelt 

- 
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11. Neste styremøte 

Neste ordinære styremøte er tirsdag 5. november 
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