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Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte  
Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS 
 
Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS).  Alle 
foreldre og medlemmer er velkommen.  Medlemmer over 15 år har stemmerett. 
 

 

Saksliste: 
1. Godkjenne stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkalling og saksliste 

3. Valg av møteleder og sekretær samt to representanter til å signere 

protokollen 

4. Godkjenning av Årsberetning for 2013 

5. Godkjenning av Regnskap for 2013 

6. Godkjenning av Budsjett for 2014 

7. Innkomne forslag: 

a. Sak 1: Fastsettelse av medlemskontingent for sesongen 

2014/2015 (se egen sak med justerte satser) 

b. Sak 2: Utbetaling av honorar til trenere og hjelpetrenere for 

sesongen 2013/2014. 

c. Sak 3: Informasjon om jente og damelag i SBBK 

8. Valg av Styret, 2 revisorer, klubbrepresentant på kretsting og 

valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste 

årsmøte. 

9. Signering av møteprotokoll 

  
Vel møtt, 
Styret,  
Stavanger BasketballKlubb 
www.stavanger.basket.no 
 

 

http://www.stavanger.basket.no/
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Saksliste nr. 7 – Innkomne forslag: 
 
Sak 1: Medlemskontingent: 
 
Styret foreslår en justering av medlemskontingenten for sesongen 2014 
– 2015: 
 

 Basketskole i regi av FAU: 400 (pr. Halvår) 

 Støttemedlemmer kr. 1000 (gir fritak fra klubb-dugnad) 

 Basketskolen kr. 1000 (uendret - kun en trening uten serie) 

 U12 kr.1. 200 (Målsetting om 2 treninger, uten ordinær serie) 

 U14 – U19: kr.1.800 (Målsetting om minst 2 treninger) 

 Senior lag i serie: kr. 2.200 (målsetting om 3 treninger) 

 Seniorlag uten serie: 1.800,- (1 - 2 trening avhengig av halltid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 2: Honorar til trenere og hjelpetrenere: 
 
Styret foreslår å utbetale honorar til trenere og hjelpetrenere med 
henholdsvis kr. 3.000 og kr. 1.500, som forrige sesong. 
 
Styret gis fullmakt til å utbetale til de trenerne som har vært engasjert. 
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Sak 3: Informasjon om jente og damelag i SBBK: 
 
Innkommet forslag: 
”Sak: Jente og damelag i SBBK. Hvordan har klubben planlagt satsing 
på aldersbestemte jentelag, og videre satsning til damelag? Det er viktig 
å få en avklaring på dette da det er mye utydelig tilbakemeldinger fra 
styret. Håper på å få en oppklaring på dette.” 
 
Informasjon fra styret: 
 

 Klubbens målsetting har vært og er fortsatt, å kunne tilby 

basketball-trening til jenter og gutter / kvinner og menn.  Dessverre 

setter tilgjengelig hall-tid store begrensninger på hvilke lag vi kan 

tilby treningstid.  Det er ingen lag i klubben som trener mer enn 3 

ganger pr. Uke, og de fleste har kun 2 treninger.  Derfor må det 

gjøres en intern prioritering når vi tildeler treningstid til de ulike 

gruppene / lagene. 

 

 Det har vært få kvinner og jenter som har møtt på trening de siste 

sesongene.  Dette gjelder hele regionen og det har ikke vært noen 

senior kvinne-serie i Region Sør på mange år.  Det har vært jente-

serie tidligere – men de siste årene har det kun vært serie for en 

aldersgruppe. 

 

 Det har vært en god gruppe med jenter i alderen 13 til 16/17 år 

som har trent i klubben i noen år.  Disse jentene ble denne 

sesongen opprinnelig påmeldt U16 Kvinner serien.  Siden det ikke 

var nok lag i U16 valgte regionen å sette opp en U19 Kvinner serie 

– der også våre jenter ble påmeldt.  Sandens hadde også et lag i 

denne serien, men innså tidlig at de ikke hadde nok spillere og 

trakk laget (dermed var det kun SBBK og ISS igjen og det endte 

med at serien ble oppløst).  Sandnes kom til SBBK og foreslo å 

etablere et felles U19 Kvinner lag som kunne trene sammen denne 

sesongen og så delta i Bergens-serien neste sesong (2014 – 

2015).  Sandnes tilbød treningstid og økonomisk satsing på 

jentene fremover og ønsket at Tove-Mette fortsatte som trener.  

SBBK kunne ikke garantere at vi kunne tilby jentene å delta i 
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Bergens-serien neste sesong fordi vi ikke var sikker på om 

klubben hadde økonomi til dette.   

 

Etter møte med trener / lagkontakt, spillere og foresatte samt 

representanter fra Sandnes og SBBK, ble det besluttet at U19 

Kvinner laget skulle overføres til Sandnes fordi dette ville gi 

jentene den beste sportslige muligheten fremover. 

 

Styret i SBBK er helt enige med Sandnes om at dette er en god 

løsning for jentene som kan bidra til å utvikle og beholde jentene i 

basket-sporten i de neste årene. 

 

 Senior Kvinner ønsket ikke å spille i serie denne sesongen (på 

grunn av for få spillere).  Laget har ønsket å spille i 2. divisjon i 

Bergen neste sesong.  Til dette har styret sagt at det må være 

minst 10 spillere som forplikter seg til seriespill (inkludert reiser til 

Bergen) før vi ser det som forsvarlig å melde på et lag.  Så langt 

har laget ikke greid å få 10 spillere til å forplikte seg.  Det ser altså 

ikke ut til at det blir noe lag i 2. divisjon kvinner serien i Bergen fra 

Stavanger neste år. 

 

 Det er viktig for klubben og regionen å få bygget opp et jentelag på 

sikt.  Vi har allerede 4 jenter som spiller med guttene på U14, og 

det har vært 2 jenter som har deltatt sammen med U12. 

 

Klubben gjør det vi kan for å legge til rette for jentene slik at de 

trives og fortsetter med basketball på mix-lag (U12 og U14) neste 

sesong (2014 – 2015). 

 

Målet er å ha eget U14 Kvinner (forutsatt at de andre klubbene 

også stiller med jentelag) i serien fra sesongen 2015 – 2016. 

 
 
 
 
 



   

 Side 5 Innkalling og saksinformasjon SBBK Årsmøte 2014 

 

 
Sak 8: Valg av Styret, 2 revisorer, klubbrepresentant på kretsting og 
valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste 
årsmøte 
 
 
Forslag til nytt styre fra valgkomiteen: 
 
 

Følgende går UT av styret: 
Navn Rolle 
Bart Maas Styremedlem (ansv. Politiattester) 
Nils Eggen Kasserer 
Ida Nilsen Styremedlem 
Ole Jørgen Narvestad Styremedlem, materialforvalter 
 
 

Følgende tar gjenvalg: 
Navn Rolle 
Ståle Amland Leder 
Stig Hognestad Kasserer 
Gjert Meling Nestleder 

IT ansvarlig, ansvarlig for 
medlemsarkivet 

 
 

Valgkomiteens innstilling – nye styremedlemmer: 
Navn Rolle 
Elin Rosnes Styremedlem, sekretær 
Øyvind Ekeland Styremedlem 
Morten Sædberg Styremedlem 
Rafael Rosales Styremedlem 
Tom Even Pollack Styremedlem 
Torbjørn Jore Styremedlem 
Hege Kerlefsen Varamedlem 
 Varamedlem 
 
I tillegg vil U16, U19 og alle seniorlagene kunne velge sin egen 
styrerepresentant. 
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Valg av 2 revisorer til å revidere klubbens regnskap til neste Årsmøte: 

   

  

 
 
 
Valg av klubbrepresentant på kretstinget: 

  

 
 
 
Valg av valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

 Leder: 

 1. Medlem: 

 2. Medlem: 

 Varamedlem:  

 
 
 
 
 


