
 
 

 

REFERAT Styremøte 02.04.2019 
Plass: Hos Solveig 

Deltakere: Bjørn Myhre, Christian Marthinsen, Ingela Kleveland,Solveig Røine, Ida Føyn 

Ikke til stede: Karl Luis del Pozo 
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********************************************************************* 
 

1. Oppfølging fra aksjonsliste fra forrige styremøte 
 
1.1 Dialog med kommunen om halleie til høsten 
Dialogen med kommunen er startet. Kabalen med halleie til høsten settes på neste trenermøte.  
 
1.2 Signering referat årsmøte & evt. navnbytte i Brønnøysund 
Signert referat sendes inn til Brønnøysund i løpet av denne uken, der fastsettes også de offisielle rollene 
i styret som er som følger: 
Styreleder: Bjørn Bjerkeseth Myhre 
Nestleder: Christian Martinsen 
Kasserer: Ida Føyn 
Sportslig leder: Karl Luis del Pozo 
Informasjonsansvarlig & barneidrettsansvarlig: Ingela Kleveland 
Markeds-/sponsoransvarlig: Solveig Røine 
 
Hvis klubben ønsker å bytte navn til Drammen Rivers også i Brønnøysund er det noe som må vedtas på 
årsmøte. Det blir gjort en vurdering i forkant av neste årsmøte om det er noe vi ønsker å gjøre eller ikke.  
 
1.3 Spleis/spons førstehjelpkofferter 
Det har blitt satt opp en spleis for å få samlet inn førstehjelpskofferter til hvert lag til høsten. Dette blir 
lagt ut informasjon om på Facebook og blir tatt med i nyhetsbrev som går ut denne uken. 
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1.4 Spond Cashback 
Ida har sjekket opp regnskapsregler rundt dette, og alt er i orden for å komme igang med dette. Alle lag 
kan aktivere Spond cashback, pengene som kommer inn blir automatisk fordelt til den gruppen man 
tilhører.  
 
G14 må inn under “paraplyen” til Drammen Rivers spond, så de får med beskjeder fra klubben og så de 
er med på Spond Cashback i klubbløsningen.  Karl Luis er i dialog med trener for G14 for å få fikset dette 
asap.  
 
1.5 Treningsgrupper høst 
Kabalen med treningsgrupper, treningstider og trenere er ikke lagt enda. Sportslig leder skal avholde et 
nytt trenermøte innen kort tid, med mål å få alt på plass da så det blir sendt inn søknader om halltider til 
kommunen i god tid før fristen.  
 
1.6 Purring medlemskontingenter 
Det er fortsatt en god del som fortsatt ikke har betalt, og de som fikk ansvar for gruppe sist følger opp 
“sine” lag igjen. I gruppen for Senior Herrer B er det så få som har betalt kontingent at det ikke er mulig 
å opprettholde halleie for denne treningstiden. Klubben ønsker gjerne å ha et tilbud også for denne 
gruppen men da må de som spiller betale kontingent for å dekke halleien.  
 

2. Pirates cup 
Det er fire grupper som har planlagt deltakelse på Pirates Cup Kristi himmelfartshelgen. Det er G15, G14 
(2 lag) og G13. Klubben har kommunisert til lagkontakter at vi dekker påmeldingsavgiften for laget, samt 
kosten for en ansvarlig trener per lag. Men grunnet litt uklar definisjon på lagavgift og deltakeravgift fra 
Pirates cup sin side har det blitt noen misforståelsler om hva som dekkes, og lagkontaktene har bedt om 
at klubben også skal dekke deltakeravgiftene for alle spillere.  
 
Styret ser at det kom for dårlig frem hva som dekkes fra klubben sin side, og ble enige om at klubben 
derfor dekker halvparten av deltakeravgiften for alle spillere i tillegg til lagavgift og trenerkost. I tillegg 
tilfaller alle kioskinntekter fra vårens hjemmecuper i Galterudhallen disse lagene, da det har vært 
dugnadsinnsats fra nettopp de gruppene.  
 
Det ble også diskutert hvordan vi kan starte med dugnad rett fra høsten for de de lag som ønsker å dra 
på cup på våren, slik at alle har mulighet å samle inn penger til sitt lag i løpet av sesongen så det ikke blir 
en stor kost som foreldre og barn må ut med.  Styret kommer tilbake med informasjon og forslag på 
dette når høstsesongen starter.  
 

3. Sommeravslutning 
Klubben ønsker å avholde en sommeravslutning i Ørenhallen, enten en torsdag eller en lørdag i 
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forbindelse med åpen hall. Da sportslig leder var bortreist dette styremøte venter vi med en beslutning 
om når det kan bli til han er tilbake hjemme igjen, og så blir det kommunisert ut til alle medlemmer.  
 

4. Trenerkurs EasyBasket april 
Vi er veldig glade for at det er mange som meldte interesse for å gå EasyBasket-trenerkurs i Drammen. 
Styret tar nå dette videre med forbundet og prøver å få satt opp kurs, og kommer tilbake med 
informasjon til alle som har meldt seg på så snart det er på plass.  

 
5. Sponsing  
Styret ønsker å jobbe mer aktivt med sponsing til neste sesong. Nå tester vi ut spleis til 
førstehjelpskofferter, og vi ønsker også å gjøre noe lignende allerede nå i vår for å få inn penger for å 
kunne kjøpe inn overtrekksklær til alle lag i seriespill.  
 
I klubbutviklingsprossen klubben skal igang med inngår også å jobbe videre med sponsing, noe som 
allerede er påbegynt men ikke satt ut i praksis enda.  
 

6. EB-cup Drammen Rivers høst  
Klubben ønsker å få satt dato for høstens hjemmecup så snart som mulig. Forbundet spikrer aktuelle 
datoer i begynnelsen av juni, og Ingela får i oppdrag å være i dialog med forbundet for å spille inn 
ønskede datoer/helger fra oss. Klubben kommer til å arrangere en hjemmecup i høst, og sikte på to 
cuper våren 2020.  
 

7. Status økonomi 
Klubben har 162 000 kr på konto. Det har vært mye utgifter i det siste med blant annet betalinger for 
halleie og utgifter for flere hjemmekamper nå i vår. Det er også ventet en del flere store utgifter nå 
utover våren. Det er derfor veldig viktig at alle utestående kontingenter fra spillere som har vært med i 
vår men som enda ikke har betalt kommer inn.  
 

8. Eventuelt 
 
8.1 Basketskolen 
Det er flere ungdommer fra klubben som skal delta på Basketskolen utenfor Tønsberg i sommerferien. 
Dette er et fint opplegg, og klubben kommer å reklamere for flere å bli med våre kanaler. All deltakelse 
der dekkes av spillerne selv.  
 
8.2 Innspill om treningsgrupper 
Det ble tatt opp en punktliste med innspill på endringer i forhold til treningsgrupper som har kommet 
inn fra en trener i klubben. Styret ble enig om å gi i oppdrag til styreleder og sportslig leder å ta disse 
punktene videre.  
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10. Neste styremøte 

Neste styremøte er tirsdag 9.  april, som er et ekstraordinert planleggings/klubbutviklingsmøte. Tirsdag 
2. mai er neste ordinære styremøte.  
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