
 
 

 

AGENDA/REFERAT Styremøte 10.09.2019 
Plass: Rabbenveien 10 

Deltakere: Bjørn Myhre, Christian Marthinsen, Karl Luis del Pozo, Ingela Kleveland 

Ikke til stede: Solveig Røine, Ida Føyn 
 

********************************************************************* 
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********************************************************************* 
 

1. Oppfølging treningskontingenter 
Den første betalingspåminnelsen som gikk ut gikk til alle medlemmer i klubben, også gamle, inaktive. 
Ingela har nå ryddet opp i weborg og satt opp betalingspåminnelsen på nytt med informasjon for hver 
gruppe i e-posten som går ut.  
 
Ingela lager og distribuerer en PDF med informasjon til  foresatte med informasjon om hvordan man 
registrerer en ny medlem.  
 
Ingela sender ut lister til alle trenere med hvem som er i Spond og hvem som er i Weborg, slik at vi får 
inn informasjon fra alle og kan få alle aktive medlemmer inn på Spond, og registrere i Weborg for 
betaling.  
 

2. Sponsing og stønader 
Ingela søker ulike stønader i september og oktober.  
 
Vi ønsker å få det nye hotellet Quality hotell Rivers som sponsor. Ingela lager informasjon om klubben, 
Bjørn setter opp møte med hotelldirektøren.  
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3. Klubbarrangementer 
Styret ansvarer for første hjemmekampsdag i Øren 12. oktober for å se hvordan alt funker i ny hall.  
Lørdag 19. oktober arrangerer klubben et gratis foredrag med fysioterapeut David fra Trimmen om 
skadeforebygging. Til denne dagen trengs en prosjektor i hallen.  
 
Vi rekker ikke å arrangere en klubb-kick off i høst, så det blir juleavslutning for hele klubben istedenfor.  
 

4. Overtrekksklær 
Det er ønskelig å bestille overtrekksklær til alle lag i seriespill. Christian ber om prøver fra Soulsport, og 
så bestiller vi til herrelaget (til selvkostnadspris) først. Vi søker om tilskudd for å kunne kjøpe inn 
overtrekksklær til alle lag ila sesongen.  
 

5. EB-cup 
Drammen Rivers søkte om en helg på høsten og to på våren for å arrangere EB-cup på hjemmebane. 
Denne sesongen valgte forbundet å ikke legge det på to dager men bare en, og dele dagen med de 
yngste først og de eldste etterpå. Vi har fått tildelt søndag 26. oktober og søndag 15. mars. 
 
På cupen 26. oktober ble vi enige om at hele styret skal være tilstede, i tillegg til at det blir dugnad for 
foreldre i EB-gruppene med kioskbidrag og kioskvakter.  
 
Ingela tar prosjektledelsen på dette arrangementet.  
 
Ingela sjekker hvor mange lag det er plass til totalt på en dag, så vi vet hvor mange lag vi kan melde på 
fra egen klubb og koordinerer med trenerne.  
 

6. Hjemmekamper 
Med ny hjemmearena i Ørenhallen trenger klubben å sette opp nye rutiner for hjemmekamper både 
med oppsett, kiosk, sekretariat, ansvarfordeling og annet.  
 
Styret tar ansvar den første kampdagen og lager instrukser og sjekklister etter det.  Vi ble enige om å 
kjøpe inn en ny moccamaster slik at vi kan ha kiosken inne i hallen da DBK “eier” den andre kiosken.  
 

7. Styrekurs 
Christian har avtalt dato for styrekurs med NIF til onsdag 18. september.  
 

8. Status økonomi 
Dette punktet utgikk da Ida ikke var til stede.  
 

9. Eventuelt 
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Vi trenger en 24. sek klokke til Ørenhallen, da vi må ha det på kampene for Herrer A og G2005 Elite. 
Denne må vi selv kjøpe inn, Bjørn order med det. Den koster ca 7000 kr, men vi sjekker om det er noe vi 
kan få materialstøtte til i etterkant.  
 

10. Neste styremøte 
Tirsdag 8. oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Trenerkompensasjon og treneravtale 
Sportslig leder og styreleder har levert inn søknad om haller til høsten til kommunen med utøkede 
treningstider i Ørenhallen, og nye treningstider i den nye Brandegahallen.  Vi har også søkt om flytt av 
kamparena fra Galterudhallen til Ørenhallen. Styreleder har hatt tett dialog med både kommunen, 
forbundet og DIR for å tydeliggjøre våre behov av mer halltid og flytt av kamparena.  
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Trenerkabalen er ikke lagt enda, men vi har bedre forutsetninger enn på lenge med flere nye trenere på 
banen.  Kabalen blir lagt ferdig når halleie er avklart. 
 
Treningsgruppene/lagene fortsetter stort sett videre til høsten med noen justeringer. Det er ikke avgjort 
hvilken serie G16 skal meldes opp i enda, enten eliteserien eller serien med de eldre men det blir to lag 
meldt opp. Sportslig leder og styreleder gjør de siste avklaringene og sender inn søknad til forbundet 
innen fristen 15. mai. 
 
Jentelaget har i vår vært i praksis oppløst og de trenerer pr i dag sammen med guttene på torsdager og 
er fornøyd med dette. Styret sjekker ut samarbeid med “Golden Ladies” for jentelaget.  
 

3. Trenerkurs EasyBasket 
Helgen 4.-5. mai ble det gjennomført trenerkurs EasyBasket-nivå i Ørenhallen. Det var 11 medlemmer 
fra klubben som gjennomførte kurset, ledet av Til Nummedal Schrader. I tillegg har vi fire andre 
medlemmer som også ønsker å gå kurs men som ikke kunne være med denne helgen. De tar kurs til 
høsten. Dette innebærer at vi styrker trenersiden betydelig til høsten.  
 
Det har også vært diskutert et mentoropplegg for nye trenere i klubben, for å fortere hjelpe dem i gang 
og gjøre dem trygge i rollen. Dette er noe sportslig leder tar videre.  
 

4. Søknad arrangementer 2019/2020 
Klubben har søkt om å få arrangere EB- og EBC-cup i Drammen sesongen 19/20 

- 1 helg oktober 
- 1 helg januar 
- 1 helg april (med ønske om å få ha “medaljecup” 

Vi får vite hva vi får tildelt i juni/juli.  
 
Styret ønsker ikke å søke om andre arrangementer som regionsmesterskap og annet før vi har fått inn 
flyt og gode rutiner for å stå som verter for større arrangmenter.  
 

5. Sommeravslutning 
Sommeravslutnignen blir torsdag 23. mai i Ørenhallen. Invitasjon er sendt ut på e-post til alle 
medlemmer og ligger som event på Facebook.  
 

6. Oversikt draktsett 
Alle trenere har ansvar å samle inn alle draktsett fra spilleren nå når sesongen er over og levere inn til 
Karl Luis.  
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Karl og Per T. lager oversikt over om vi har nok kampsett. Vi må ha minimum 12 drakter i hvert sett. En 
oversikt over alle lag og drakter ligger på Styrets google drive. 
 
På neste styremøte når vi har full oversikt ser vi på hvordan vi enklest løser de praktiske utfordringene 
kring draktsett, med ansvar for hvor draktene er, vasking etc. 
 

7. Søknader tilskudd og stønader 

Klubben har søkt på mange forskjellige tilskuddsordninger men har ikke fått svar på noe enda. Styret 
mener at vi bør søke på Norsk Ungdomspris. Solveig søker ASAP. 
 

8. Politiattester 
Ingela har tatt over som barneidrettsansvarlig og er i gang med å oppdatere oversikten over 
politiattester for trenere.  Alle trenere som jobber med barn er pålagt å fremvise politiattest til klubben, 
og klubben plikter å holde oversikt over dette. For andre roller i klubben er det opp til styret om vi 
ønsker å ha politiattester. Styret ble enige om at det holder at trenere har politiattester.  
 
Christian Martinsen går inn som vara ansvarlig politiattester.  

 
9 . Status økonomi 
Det er 111 437 kr på kontoen. 
 

10. Eventuelt 
 
10.1 Adobeprogrammer 
Ingela benytter Adobe-programmer til medlemskommunikasjon og bilder til sosiale medier. Hun har 
tidligere hatt disse programmene gjennom jobben, men betaler dette abbonement nå privat. Styret ble 
enige om at klubben dekker kosten for photoshop (ca 250 kr/mån) fra mars 2019. Denne kosten 
evalueres så årlig.  
 
10.2 Artikkel Dagsavisa 
Klubben har blitt kontaktet av Dagsavisa som ønsker å lage en artikkel om klubben. Solveig koordinerer 
dette.  
 

11. Neste styremøte 

Kommende styremøter 
- Søndag 19. mai: Klubbuvikling 
- Søndag 28. mai: Oppfølgingsmøte klubbutvikling 
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