
 
 
 

REFERAT Styremøte 04.februar 2020 

_____________________________________________________________________ 

 

Plass: Hauges Gate 72B 

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

Ikke til stede: Solveig Røine,Christian Marthinsen 

_____________________________________________________________________ 

 

Agenda 

1. Hjemmekamper 

2. Trenere neste sesong 

3. Medlemssystem til høsten 

4. Kontingenter vår 2020 

5. Årsmøte 2020 

6. EB-cup 15. mars 

7. Eventuelt 

 

 

1. Hjemmekamper 

Det er tre hjemmekamper igjen på vårsesongen. De nye rutinene med kamp- og kioskansvar 

fordelt på de ulike lagene begynner å fungere bra, men Karl Luis har vært innom så godt som 

alle hjemmekamper for å ordne med kampskjemaer og dommerbetalinger, så dette må det bli 

bedre rutiner på til høsten så at ikke noen fra styret må være fysisk på plass hver 

hjemmekamp.  

 

Til neste sesong ser vi om vi kan kjøpe inn kioskvarer å ha på lager så at alle lag kan 

kjøpe/hente fra lageret vårt. 

 

2. Trenere neste sesong 

Karl Luis setter opp trenermøte med alle trenere i slutten av mars for å evaluere sesongen og 

legge en plan for neste sesong. 

 

Vi sjekker med mulige kandidater for trenerkurs (Easy Basket-kurs, første nivå), som vi ønsker å 

avholde i Drammen etter at kampsesongen er over. For å kunne arrangere eget kurs trenger vi 

8 stk som ønsker å ta kurset. Vi har penger til trenerutdannelse fra EB-løftetstipendet vi fikk i 

år.  

 

Ingela legger ut info om kurs til foresatte.  

 

3. Medlemssystem til høsten 

Styret er enige om å gå over til Spond totalløsning inkl. betaling av medlemsavgift och 

treningskontingenter fra høsten 2020. Karl Luis tar kontakt med Spond og ber dem om å komme 

til oss å presentere løsningen. De fra styret som har spesifikke spørsmål knyttet til Sponds 

betalingsløsing sender inn det til Karl Luis så han kan følge opp.  
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4. Medlemsksp og koningeter vår 2020 

Årsmedlemskap og treningskontingenter for våren er sendt ut til alle registrerte medlemmer via 

Weborg. Det går ut automatisk purring en gang i uken til betalingen er gjennomført. I mailen 

finnes det tydelig info om hva man skal gjøre hvis man ikke lenger er medlem og ønsker å 

slettes fra systemet.  

 

Det som er viktig få følge opp videre å sørge for at alle nye medlemmer blir lagt til i Weborg, 

så de blir registrerte medlemmer og ikke bare i Spond. Det er trenerne som har ansvar for å få 

inn nye i Spond, og at dele ut skriv med info om hvordan de melder seg inn til alle nye 

medlemmer.  

 

Styret må likevel følge opp dette, og sjekk lister i Spond vs lister i weborg ila februar og mars.  

Ansvarsfordelingen for denne oppfølgingen er:  

Herrer A Bjørn  

Herrer B Bjørn  

G03 Karl Luis 

G04 Karl Luis 

G05 Christian 

G06 Christian 

G07 Ida 

G08 Ingela 

G09 Christian 

G10 Ingela 

J10 Ingela 

M11-12 Ingela  

 

Styret ble enige om at de nye jente- og damegruppene ikke betaler treningskontingent før til 

høsten. Det er likevel viktig at alle blir medlemmer i klubben. Ingela sender ut info om dette til 

berørte lagledere/trenere og medlemmer. 

 

 

5. Årsmøte 

Innkalling til årsmøte er sendt ut via spond til alle medlemmer, og alle dokumenter ligger på 

hjemmesiden vår.  

 

Det er tre styreroller på valg dette årsmøte, men vi ønsker gjerne en ekstra styremedlem.  

 

Kasserer Ida gikk gjennom årsregnskap og forslag til budsjett og vi gikk gjennom post for post 

sammen. Revidert budsjettforslag foreligger til neste styremøte. 

 

6. EB-cup 15. mars 

Klubben er arrangør for Easy Basket-cup søndag 15. mars. Cupen ble fulltegnet på veldig kort 

tid. Vi er avhengige av foreldre som bidrar denne dagen. Ingela lager et oppsett for 

dugnadsoppgaver i hoopla og sender ut info til alle så snart som mulig. Bjørn Ørjan booker 

kiosken for denne dagen.  
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7. Eventuelt 

Ingen saker 
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