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Lørdag 26. september

Kl. 09:00:  Den digitale plattformen til Basketballtinget møtes

Kl. 10:00:  Tingforhandlingene starter.

Kl. 11:30-11:40: Kort pause

Kl. 13:00-13:30: Lunsj

Kl. 13:30:  Tingforhandlingene fortsetter.

Kl. 15:30-15:45: Kort pause

Kl. 18:00:  Tingforhandlingene forventes å avslutte.

Programoversikt
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Forslag til forretningsorden

1. Forhandlingene ledes av den valgte dirigent.

2. Med unntak av innledninger sette taletiden til:

•	 1. innlegg: 3 minutter

•	 2. innlegg: 2 minutter

•	 3. innlegg: 1 minutt

Ingen kan be om ordet mer enn 3 ganger i samme sak.

3. Alle forslag må være formet skriftlig.

4. I avstemninger ved valg skjer dette i overensstemmelse med 
NBBFs lov.

5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer 
for og imot.

6. Protokollen underskrives av de i henhold til NBBFs lov § 17, 
pkt. 3 valgte personer samt av fratredende og tiltreende president.
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Forslag til dagsorden

Sak nr. 1. Godkjenning av fullmakter.  

Sak nr. 2. Valg av dirigenter og referenter. 

Sak nr. 3. Valg av redaksjonskomité for tingprotokollen og to represen-
tanter til å undertegne denne på vegne av representantene.  

Sak nr. 4. Fastsettelse av forretningsorden.  

Sak nr. 5. Fastsettelse av Tingets dagsorden.  

Sak nr. 6. Åpning.  

Sak nr. 7. Behandling av Forbundsstyrets og komiteenes beretninger for 
arbeidsårene 2018 og 2019.

Sak nr. 8. Regnskap 2018 og 2019 med regnskapsrapporter og kontroll-
komiteens uttalelse. 

Sak nr. 9. Behandling av innkomne forslag.  

Sak nr. 10. Behandling av justert Basketplan 24. 

Sak nr. 11. Fastsettelse av budsjett 2020 - 2021.  

Sak nr. 12. Valg. 

Sak nr. 13. Engasjere revisor. 

Sak nr. 14. Fastsettelse av sted for Forbundstinget i 2022.
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Kommentar til dagsorden

Sak nr. 1. Forslag vil bli fremmet på Tinget i tråd med tidligere praksis. 

Sak nr. 2. Forslag vil bli fremmet på Tinget i tråd med tidligere praksis. 

Sak nr. 3. Forslag vil bli fremmet på Tinget i tråd med tidligere praksis. 

Sak nr. 4. Forslag til forretningsorden er vedlagt som dokument nr. 1.  

Sak nr. 5. Det vises til vedlagte forslag til Tingets dagsorden, samt NB-
BFs lov §17 punkt 2.

Sak nr. 8. Forbundets reviderte regnskaper for 2018 og 2019 er inklu-
dert i samme publikasjon som forbundsstyrets og komiteenes beretnin-
ger.  

Sak nr. 9. Alle forslag innkommet innen fristen 29. august følger ved-
lagt. 

Forslag som omhandler NBBFs lov foreslås behandlet først, dernest de 
øvrige forslag.

Forslag utenom de på sakslistens oppførte saker behandles i henhold 
til NBBFs lov § 14, punkt 5.

Sak nr. 10. Forslag til justert strategiplan 2020-2024, Basketplan 24, er 
sendt ut med Tingdokumentene. 

Sak nr. 11. Det vises til styrets budsjettforslag som finnes i Tingdoku-
mentet. 

Sak nr. 12. Valgkomiteens innstilling blir publisert i god tid før tinget. 

Sak nr. 13. Forslag om å fortsette med Deloitte AS.

Sak nr. 14. En foreslår at Tinget i samsvar med praksis gir styret full-
makt til å bestemme avviklingssted for Forbundstinget 2022. 
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Lovendringsforslag
Forslag til lovendringer til Basketballtinget 2020

Forslag 1, Lovendringsforslag iht. NIFs lov, vedtatt på NIFs leder-
møte 23. oktober 2019

Styret foreslår å endre følgende: 

Lov for Norges Basketballforbund

§ 2  Organisasjon

(1)  NBBF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer 
basketball og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympis-
ke og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene kan organiseres i regio-
ner NBBF kan organisere idrettslagene i særkretser/regioner. 

(2)  NBBF er medlem av NIF og Det Internasjonale Basketballfor-
bundet (FIBA), og skal følge overholde deres respektive regelverk og 
vedtak. NIFs lov gjelder for særforbundet uavhengig av hva som måtte 
stå i særforbundets egen lov.

(3)  Opptak av nye idretter samt endring av NBBF, må godkjennes 
av Idrettsstyret. Opptak av nye idretter samt endring av NBBF, må god-
kjennes av Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om den nye aktiviteten er 
forenlig med NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved av-
slag kan NBBF fremme forslag om opptak av den nye idretten på Idrett-
stinget

§ 3  Oppgaver og myndighet 

(2)  NBBF er et selvstendig rettssubjekt og ansvarlig for egen virk-
somhet. 

NBBF er den høyeste faglige myndighet på sin(e)n idrettområde 
idrett(er)s område. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som 
omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak: 
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§ 4  Medlemskap, kontingent og avgifter

(1)  Idrettslag som organiserer basketball og er medlem av NIF, kan 
søke om å bli medlem i NBBF. særforbundet. har rett til å bli medlem-
mer i NBBF.

(3)  NBBF kan fastsette kontingenter og avgifter.

(4)  Skylding kontingent eller avgifter fastsatt av Basketballtinget 
medfører tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til Basketballtin-
get. 

(5)  Forbundsstyret kan frata idrettslag medlemskapet i NBBF der-
som laget skylder kontingent eller avgift, ikke overholder NIFs eller NB-
BFs regelverk eller vedtak, eller på annen måte vesentlig misligholder 
sine medlemsforpliktelser. 

§ 5  Kontingent/avgifter

(1)  NBBF kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag.

(2)  Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og 
andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata lag som 
skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, 
medlemskapet i NBBF, og anbefale overfor NIF at laget fratas 
medlemskap i NIF, jf. § 10-2 (3).

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 56 Kjønnsfordeling 

(1)  NBBF skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnev-
ning av styrer, komiteer mv. og representasjon til Basketballtinget. Ved 
valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representa-
sjon til årsmøte/ting Idrettstinget, skal begge kjønn være representert. 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsforde-
lingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer 
enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert 
kjønn. 
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Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. 
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsforde-
lingen. 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid 
med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet/tinget 
sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøteting der nytt valg foretas. 
Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sitten-
de til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)  Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter opp-
fylletilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet 
skal antallet i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den det 
antall representanter som mangler for å oppfyller bestemmelsen. Tin-
get kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det 
foreligger uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll. 

(4) Idrettsstyret kan pålegge NBBF organisasjonsledd å oppfylle 
bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny 
oppnevning.

(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensa-
sjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning. Det skal så langt 
det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon 
må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 
14 dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for én valgpe-
riode/ oppnevning av gangen. 

§ 7  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15 år, vært 
medlem av et idrettslag tilsluttet NBBF i minst én måned og ha 
oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 10-4. Det samme 
gjelder der en person skal oppnevnes som representant til års-
møte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller 
avgi stemme ved fullmakt.

(2)  En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende 
verv i NBBF: medlem av styret, valgkomité, appellkomité, sank-
sjonskomité, kontrollkomité, lovkomité, revisor.
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(3)  Forslagsrett:

a)  Styret i NBBF har forslagsrett til og på særforbundstin-
get. 

b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har for-
slagsrett til særforbundstinget, og dets representant(er) 
har forslagsrett på særforbundstinget.

c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til og på 
særforbundstinget iht. § 15 (4). 

d)  Generalsekretæren har forslagsrett til og på forbundstin-
get. 

 (4)  Talerett:

a) Revisor har talerett på særforbundstinget i saker som 
ligger innenfor sitt arbeidsområde.    

b)  Representant fra NIF har talerett på særforbundstinget.

§ 678  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstakerr og opp-
dragstaker 

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person 
som:  
a) utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stil-
lingsbrøk på mer enn 20 %, eller 
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i 
løpet av et kalenderår. 

(2) En arbeidstaker i NBBF er valgbar til styre, råd, utvalg/komite 
mv. i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillits-
valgt som får relevant ansettelse i et organisasjonsledd, plikter å fratre 
tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før an-
settelsesforholdet er opphørt. 

 En arbeidstaker i NBBF er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. 
i NBBF eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 
ansettelse i NBBF, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillin-
gen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(32)  En arbeidstaker i NBBF kan ikke velges eller oppnevnes som 
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisa-
sjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som 
er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.  
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(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har 
oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold. 

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at NBBF gir de ansatte rett 
til å utpeke ansattrepresentant(er) til NBBFs styre. 

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmel-
sen, anses ikke som valgt eller oppnevnt. 

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensa-
sjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning. Det skal så langt det er 
mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon 
for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

§ 79  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med til-
knytning til særforbundet et organisasjonsledd

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med til-
knytning til et organisasjonsledd

(1)  En person som har en økonomisk særinteresse i driften av 
avtale med NBBF som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, som gir 
vedkommende en økonomisk interesse i driften av NBBF, er ikke valg-
bar til styre, råd, utvalg/komité innen organisasjonsleddet NBBF eller 
NIF overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller 
aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik 
økonomisk særinteresse avtale som nevnt i første setning. Begrensnin-
gen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av NBBF. Tillitsvalgt som 
får en slik økonomisk særinteresseavtale, styreverv, ansettelse eller 
eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før anset-
telsesforholdet mv. er opphørt. 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller 
ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller 
ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges 
eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det 
organisasjonsleddet representasjonen skjer.

(4)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensa-
sjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.. Det skal så langt det er 
mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon 
for én valgperiode/oppnevning av gangen.
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§ 810  Inhabilitet 

§ 911  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er Sstyrer, komiteer og utvalg i NBBF 
er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes 
med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders 
stemme avgjørende. 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte 
dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skrift-
lig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til 
alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at fler-
tallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og 
til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle 
møtedeltakerne kunne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være 
tilgjengelig for NBBFs medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd, med 
mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 

§ 102  Refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
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ØKONOMI

§ 113  Regnskap, revisjon, budsjett mv. Regnskaps- og revisjonsplikt 
mv.  

(1)  NBBF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et 
årsregnskap som fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets 
slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist. Årsregnskapet skal un-
dertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom NBBF har generalse-
kretær/daglig leder, skal også vedkommende undertegne. følge regn-
skapsloven og revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

(2)  NBBF skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og følge 
alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om det ikke er for-
pliktet til dette etter alminnelig lovgivning. velge en kontrollkomité. 
Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 21.  

(3) Bankkonti skal være knyttet til NBBF og skal disponeres av mi-
nimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være 
godkjent av minimum to personer i fellesskap. 

(4) NBBF skal ha underslagsforsikring. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

§ 12 BUDSJETT

(14)  På Basketballtinget skal det fastsettes et vedtas et budsjett som 
inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler 
avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt. 

(2)  og et langtidsbudsjett på minst to år. Budsjettet skal være rea-
listisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes 
av positiv egenkapital.

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når års-
regnskapet fremlegges. 
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For særforbund som ikke avholder ordinært særforbundsting hvert år, 
fastsetter styret årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjet-
tet, og hvis hensiktsmessig fremlegges disse på eventuelle ledermøter 
eller tilsvarende i perioden mellom tingene. 

§ 13 UTLÅN OG GARANTI

(5) Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måne-
der etter regnskapsårets slutt. Årsregnskap og årsberetning skal 
underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom særforbun-
det har generalsekretær/daglig leder, skal også vedkommende 
signere.

(6)  NBBF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet 
eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggen-
de sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til 
årsoppgjøret. NBBF kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter 
søknad fra NBBF og beslutning fra Idrettsstyret. 

(7)  Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter 
eller betydelig omfang i forhold til NBBFs størrelse eller virk-
somhet, skal vedtas av Basketballtinget. 

TING, STYRE, UTVALG MV. 

§ 15  Representasjon på Basketballtinget MØTERETT, TALERETT, FOR-
SLAGSRETT OG STEMMERETT

(1) Forslagsrett til Basketballtinget: 
 a) Styret.  
 b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd. 
 c) Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde. 

(21) På Basketballtinget møter med stemmerett:Møterett, talrett, for-
slagsrett og stemmerett på Basketballtinget:
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Forbundsstyrets medlemmer Styret. 

(32)  Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordi-
nært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Bekreftelse 
på hvem som er valgt eller oppnevnt etter fullmakt skal være forbunds-
styret i hende senest innen fem (5) dager før forbundstinget.  Full-
maktsskjemaet skal være undertegnet av et medlem av regionens eller 
klubbens styre som ikke selv er representant på forbundstinget.

 (43)  Representanter som nevnt i §§ 15 (1) og 15 (4) bokstav a) 2-4 
skal ha sine utgifter dekket. Det dekkes kun reiseutgifter for billigste 
reisemåte, med mindre Arbeidsutvalget på forhånd har godkjent annen 
reisemåte. Kun reiseutgifter som blir presentert med godkjente bilag 
på forbundstinget kan medtas i utgiftsfordelingen. Samtlige klubber i 
NBBF pålegges å delta i fordelingen av følgende utgifter i forbindelse 
med arrangement av Basketballtinget:

(54) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett:

(6) For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og 
kunne velges/oppnevnes som representant til Idrettstunget, må man 
ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et idrettslag som 
er medlem i NBBF i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske 
forpliktelser til idrettslaget. 

(7) En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende 
verv i NBBF:

 Medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, 
utvalg som ilegger sanksjoner. Person med slikt verv kan ikke møte på 
særforbundstinget som representant for et annet organisasjonsledd. 
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§ 16  Ledelse av Basketballtinget

Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er).. Verken dirigent eller protokollfø-
rerreferent behøver å være valgt/oppnevnt representant. Det kan vel-
ges flere dirigenter og referenter.

§ 17  Basketballtingets oppgaver

Basketballtinget skal: 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.

Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

2. Velge dirigent(er), en redaksjonskomité for protokollen samt 2 re-
presentanter til å underskrive protokollen.

Behandle Forbundsstyrets og komiteenes beretninger for tingperioden.

Velge protokollfører(e).

Behandle det reviderte regnskap for tingperioden. Velge to represen-
tanter til å underskrive protokollen.  

Godkjenne innkallingen. Behandle forslag og saker.

Godkjenne sakslisten Fastsette kontingent og avgifter.

Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. Godkjenne forretningsor-
den.

Behandle beretning for NBBF, herunder beretninger fra tingvalgte or-
ganer. 

Behandle NBBFs regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beret-
ning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning. 

Behandle forslag og saker. 
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Fastsette kontingent. 

Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 

Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere NBBFs regn-
skap. regnskapet.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. De øvrige Øvrige medlemmer 
til styret skal velges samlet. Medlemmene velges enkeltvis. Deretter 
velges varamedlemmene nestledere/varamedlemmer samlet. Der det 
velges flere nestledere/varamedlemmer skal det velges 1. nestleder/
varamedlem, 2. nestleder/varamedlem osv. 

t og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall. Minst 
to av styrets medlemmer skal velges fra regioner utenom Region Øst. 
Deretter velges ett varamedlem. Styret skal ha minst ett styremedlem 
som på valgtidspunktet er under 26 år. Ett av Forbundsstyrets medlem-
mer skal være 25 år eller yngre ved valgtidspunktet.

§ 18 Stemmegivning på Basketballtinget

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å 
være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. 
Ingen representant har mer enn én stemme, og iIngen kan møte eller 
avgi stemme på vegne av andre. ved fullmakt. Blanke stemmer skal an-
ses som ikke avgitt. 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag el-
ler det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kan-
didater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater 
enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmes anses som ikke 
avgitt. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater 
føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som 
inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall 
det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 
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(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, 
for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette 
gjelder ikke ved valg av vararepresentantvaramedlem. Hvis ikke til-
strekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses 
de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så 
omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses 
de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 
avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 19  Ekstraordinært Basketballting

(1)  Ekstraordinært Basketballting innkalles av styret med minst 2 14 
ukers dagers frist varsel etter:

a) Vedtak av Forbundsstyret eller Basketballtinget

b) Vedtak av Idrettsstyretstinget eller Idrettstinget. styret.

c) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste Baskeball-
ting representerte ¼ av de stemmeberettigede representanter. 

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representa-
sjonsberettigede. 

(23)  Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges 
enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på sær-
forbundets internettside eller annen forsvarlig måte og  I sistnevnte 
tilfeller skal dette skal fremgå av innkallingen. n at saksdokumentene 
er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort 
tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(34)  Et ekstraordinært Basketballting er vedtaksført med det antall 
godkjente representanter som møter. 

(45)  Et ekstraordinært Basketballting skal bare behandle de saker 
som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ek-
straordinære særforbundstinget. 
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(56)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraor-
dinære tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av 
saklisten, om det ekstraordinære tinget er lovlig innkalt og om det er 
saker som ikke kan behandles.

§ 20  Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter 
eller betydelig omgang.

Disposjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller bety-
delig omfang i forhold til NBBFs størrelse eller virksomhetet må vedtas 
på tinget. Slike disposisjoner må fattes med 2/3 flertall, dersom 1/3 av 
de stemmeberettigete krever det. 

§ 210  NBBFs styre (Forbundsstyret)

i) Oppnevne representater til Idrettstinget dersom Basketballtinget ikke 
har valgt representanter. 

§ 221  Faste komiteer Kontrollutvalg

(1)  Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a)  Påse at NBBFs virksomhet drives i samsvar med særforbundets 
og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b)  Ha et særlig forkus på at NBBF har forsvarlig forvaltning og 
økonomistyring, og dets midler benyttes i samsvar med lover, 
vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

c)  Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på tinget, 
og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeids-
område.

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til tinget, ha 
minst et årlig møte med revisor, og ved behov engasjere revisor 
for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

e)  Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks. 
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(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjø-
relser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine 
oppgaver. 

§ 232 Valgkomité 

NBBF skal ha følgende faste komiteer:

1. Kontrollkomité

Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov §§ 
2-11 og 2-12. Kontrollkomiteens plikter er nærmere be-
skrevet i disse bestemmelser.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med særforbundets økonomi. 
Kontrollkomiteen skal påse at særforbundets midler er 
anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og øko-
nomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske dis-
posisjoner er i samsvar med særforbundets lov og be-
slutninger fattet av særforbundstinget. Kontrollkomiteen 
skal videre forsikre seg om at særforbundets interne 
økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. 

Kontrollkomiteen skal påse at særforbundets regnskapsførsel 
er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter 
gir et korrekt uttrykk for særforbundets drift og finansi-
elle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av 
regnskapene vurdere særforbundets finansielle stilling, 
forvaltning og drift. 

Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de 
forskjellige styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg 
kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. 
Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den en-
gasjerte revisor har utført der den finner det hensikts-
messig. 
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Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og 
avgi beretninger til særforbundstinget om sin gjennom-
gåelse av årsregnskapet/ årsregnskapene og særforbun-
dets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og bud-
sjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/
beretning. 

For særforbund som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomi-
teen avgi en beretning til det enkelte årsregnskap. For 
øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den 
finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte 
rapporter til særforbundets styre og revisor. 

Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revi-
sjonshandlinger som den ønsker utført, dersom kontroll-
komiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan 
ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Sær-
skilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollko-
miteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske 
konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.
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2. Valgkomité:

Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter inn-
stilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle 
øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som 
selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre 
vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at 
vedkommende ikke er aktuell for vervet. Valgkomiteen velges på for-
bundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 
frem innstilling på øvrige kandidater til alle tillitsverv som skal velges 
på Basketballtinget. Medlem som selv blir kandidat til verv, plikter å tre 
ut av valgkomiteen.

§243 Lovkomité som skal:

5§25. Appellkomité som skal behandle protester og appeller i sam-
svar med NBBFs kamp- og konkurransebestemmelser.

6.§26 Dommerkomité som skal:

7.§27  Hederskomité:

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24228  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter 
kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

(1)  For alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner gjelder 
NIFs regelverk.  

(2)  For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk. 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og kon-
kurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 
og 12.
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§ 25329  Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og nærings-
livet

§ 2642930  Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

§ 25  Bestemmelser om konkurranseforbud

Idrettsstyret og styret i NBBF kan nekte organisasjonsledd og medlem 
av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke 
i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller 
samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.

§ 2763031  Lovendring

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer 
i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent i organisasjonen så snart 
de er vedtatt av styret. 

(21) Lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 
Basketballting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 fler-
tall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre 
tinget vedtar noe annet. Dersom tinget vedtar lovendringer, sendes 
protokollen til Idrettsstyret. Ved eventuell motstrid mellom særforbun-
dets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettsstyret 
kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for 
å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft 
straks. Lovendringer vedtatt av særforbundet selv trer ikke i kraft før 
de er godkjent av Idrettsstyret. Godkjenningen er begrenset til de be-
stemmelser som NIFs lov omfatter. 

(3)  I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret pålegge nød-
vendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

(34)  Endringer i §§ 276 og 287 kan ikke vedtas av særforbundet selv 
med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.
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§ 2873132  Oppløsning - sammenslutning - utmelding 

(1) Særforbund som ønsker å melde seg ut av NIF, sender melding 
om dette direkte til Idrettsstyret og anses utmeldt 3 måneder etter at 
Idrettsstyret har mottatt meldingen. 

(21) Forslag om oppløsning av NBBF må først behandles på ordi-
nært Basketballting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, 
innkalles det til ekstraordinært tBasketballting som avholdes tidligst tre 
måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas 
med 2/3 flertall.

(32) Ved oppløsning eller annet opphør av særforbundet, tilfal-
ler NBBFs overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av 
Idrettsstyret. Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller NBBFs 
eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet of-
fentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler.Ved utmelding eller tap av 
medlemskap skal eiendeler opparbeidet som en direkte følge av NBBFs 
medlem i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret.  
Ved oppløsning, eller annet opphør, tilfaller særforbundets overskyten-
de midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.  

(3) Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som opp-
løsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i til-
knytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, 
jf. § 26.Vedtak om sammenslutning med andre særforbund, og nødven-
dige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall på tinget. 

§ 28 32 33 Adgangstegn

§ 29 33 34 Reisebestemmelser

Begrunnelse:

Dette er iht. NIFs lovnorm for særforbund og gjør at NBBF følger det 
som er standardløsningen. 

Lovkomiteen: OK
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Forslag 2

 Styret foreslår å endre følgende i: 

Lov for Norges Basketballforbund-Kapittel 4, §14 Basketballtinget

Slik lyder regelen i dag: 

(1) NBBFs høyeste myndighet er Basketballtinget som avholdes hvert 
annet år (på like årstall) innen utgangen av april måned.

Slik er forslaget:

(1) NBBFs høyeste myndighet er Basketballtinget som avholdes hvert 
annet år (på like årstall) innen utgangen av april mai måned.

Begrunnelse:

I tråd med praksis de siste årene og gir regionene større rom til å av-
holde sine regionsting, noe som er hensiktsmessig for å sikre gode de-
mokratiske prosesser.

Lovkomiteen: OK
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Forslag 3
Styret foreslår å endre følgende i: 

Lov for Norges Basketballforbund-Kapittel 4, §15 Representasjon på 
Basketballtinget (1), e)

Slik lyder regelen i dag: 

d) Én (1) representant fra hver klubb som har lag i BLNO menn og/eller 
BLNO kvinner. 

e) En (1) representant fra hver klubb eller gruppe som organiserer bas-
ketball og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komite (NIF) og som har en medlemsmasse på 100 
medlemmer eller flere i Norges Basketballforbund.

Slik er forslaget:

d) Én (1) representant fra hver klubb som har lag i BLNO menn og/eller 
BLNO kvinner. 

e) En (1) representant fra hver klubb eller gruppe som organiserer bas-
ketball og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komite (NIF) og som har en medlemsmasse på 100 
medlemmer eller flere i Norges Basketballforbund.

BLNO klubbene kan stille med maksimalt en representant.

Begrunnelse:

Med bakgrunn i vedtak fattet på Basketballtinget 2014:

Utsnitt fra Protokoll av vedtak om denne representasjonen gjort på tin-
get i 2014:

SAK NR. 11 –BEHANDLING AV INNKOMNE FORSLAG 

Forslag 1: Lov for Norges Basketballforbund, Tingsammensetning Kapittel 2, 
TING, STYRET, UTVALG MV, § 15 Representasjon på forbundstinget, p. (1) Fra 
Styret NBBF 
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Nytt tillegg: 

En (1) representant fra hver klubb eller gruppe som organiserer basketball og 
som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og olympiske komite (NIF) og 
som har en medlemsmasse på 100 medlemmer eller flere i Norges Basketball-
forbund.. 

Innspill til redaksjonskomiteen: Betyr at BLNO/KL-klubber ikke kan stille med 
en ekstra representant. I tillegg kan BLNO/KL-klubber som har færre medlem-
mer enn 100 delta med en representant på tinget. 

Votering: Enstemmig. Forslaget ble vedtatt 

Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parman, Jeanette Haveland Anto-
niazzi, Terje Osland, Helge Gullaksen, Eva Svendsen, Marie Lyslid,

Lovkomiteen: OK
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Forslag 4
Styret foreslår å endre følgende i:

Lov for Norges Basketballforbund -Kapittel 4, §20 Basketballtinget

Slik lyder regelen i dag: 

(6) Innen utgangen av mars det år det ikke avholdes Basketballting 
skal Forbundsstyret innkalle til et møte bestående av Forbundsstyret, 
administrasjonen og 2 –to –representanter fra hver region. Regionene 
dekker utgiftene for egne representanter. Representanter for klubbene 
i BLNO kvinner og BLNO menn deltar etter samme bestemmelser som 
for ordinært Basketballting, og dekker sine egne utgifter. Dette møtet 
skal behandle regnskap for foregående år og budsjett for inneværende 
år. Budsjettet skal bygge på den budsjettrammeplan som er vedtatt for 
2-års perioden.

Slik er forslaget:

(6) Innen utgangen av mars det år det ikke avholdes Basketballting 
skal Forbundsstyret innkalle til et møte bestående av Forbundsstyret, 
administrasjonen og 2 –to –representanter fra hver region. Regionene 
dekker utgiftene for egne representanter. Representanter for klubbene 
i BLNO kvinner og BLNO menn deltar etter samme bestemmelser som 
for ordinært Basketballting, og dekker sine egne utgifter. 

Dette møtet skal behandle orientere organisasjonen om regnskap for 
foregående år og budsjett for inneværende år. Budsjettet skal bygge på 
den budsjettrammeplan som er vedtatt for 2-års perioden.

Begrunnelse:

Minitinget er kostbart og krever mye ansattressurser. Argumentet er at 
vi effektiviserer, men fortsatt sikrer åpenhet ved å lovfeste at man skal 
orientere organisasjonen.

Lovkomiteen: Ok. Man avlyser i prinsippet minitinget om forslaget ved-
tas.
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Reglementendringsforslag
Forslag til regelendringer til Basketballtinget 2020

Forslag 5
Styret foreslår å endre følgende regel i:

Norges Basketballforbunds Kampreglement kapittel 5 Turneringer, N.

Slik lyder regelen i dag: 

Tilpasning av reglene:

EasyBasketregler med 5 spillere på banen.

Spilletid settes til 6 perioder à 5 minutter effektiv tid.

Slik er forslaget:

Tilpasning av reglene:

EasyBasketregler med 5 spillere på banen.

Spilletid settes til 6 perioder à 5 minutter effektiv tid. 

Tillat å ta ballen fra en motspiller som holder ballen med to hender.  

Begrunnelse:

Begrunnelse for hvorfor denne siste setningen ønskes med fra Sports-
sjef i NBBF og arbeidsgruppen som jobber med EasyBasket Nasjonalt 
løft:

Ønske om å utvikle spillernes håndtering av ballen i angrep og ha en 
progresjon hvor målet er å skape bedre samspill i både forsvar og an-
grep. Fører til bedre flyt i spillet, lære angripende spiller å gjenkjenne 
situasjoner, ta bedre avgjørelser og forhindre statisk spill.   Motvirker 
en trappingeffekt/overfall som er gjentagende i U13 i dag og oppmun-
tre usikre spillere til å ta steget mot å sprette eller sentre ballen iste-
denfor å bli stående inntil de har en vegg rundt seg. 

Lovkomiteen: Ok. Bør sjekkes opp mot FIBAs retningslinjer
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Forslag 6
Styret foreslår å endre følgende i: 

Kampreglement-Kapittel 5. O. Norgesmesterskap U16 og U19

Slik lyder regelen i dag: 

U16NM spilles med inntil 12 lag (av hvert kjønn) i nasjonal finale. Alle 
regionene får minst 1 plass inn i sluttspillet. I tillegg fordeles de syv 
siste plassene avhengig av størrelse på regionene med tanke på antall 
påmeldte lag. Er det flere påmeldte lag enn plasser spilles det en intern 
kvalifisering innen regionen for å avgjøre hvem som tar seg til sluttspil-
let. Styret bestemmer sluttspillarrangør hvert år.

U19 NM klasse med inntil 12 lag i nasjonal finale. Styret bestemmer ar-
rangør hvert år.

Hvis lag trekker seg etter påmeldingsfrist og før UNM-kvalifisering eller 
UNM sluttspill kan laget ilegges en bot på mellom 2000 og 5000 kro-
ner. Størrelsen på boten avgjøres av hvor tett opp til turneringen trek-
ningen skjer og om kampoppsett har blitt distribuert/publisert.

Slik er forslaget:

(1) U16NM spilles med inntil 12 lag (av hvert kjønn) i en nasjonale finale. 
Dersom det er flere påmeldte lag enn plasser, må alle lag spille kvali-
fisering for å avgjøre hvem som tar seg til sluttspillet. NBBF setter opp 
kvalifiseringsturneringer. 

(2) U19NM spilles med inntil 8 lag (av hvert kjønn) i en nasjonale finale. 
Dersom det er flere påmeldte lag enn plasser, må alle lag spille kvali-
fisering for å avgjøre hvem som tar seg til sluttspillet. NBBF setter opp 
kvalifiseringsturneringer.

(3) Hvis lag trekker seg etter påmeldingsfrist og før UNM-kvalifisering 
eller UNM-sluttspill, refunderes ikke påmeldingsavgiften.
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Begrunnelse:

Det sportslige utbyttet er større om man spiller mot lag på tilnærmet 
samme nivå. Det er bedre enn å kvalifisere seg til sluttspill og bli slått 
av betydelige bedre lag. 

Små kval turneringer blir dyre for lagene i forhold til sportslig utbytte. 
Jf. turnering i Region Midt med to deltagende lag og kun en kamp.

U19NM reduseres antall kamper for å heve nivået -bedre kamper.

Lovkomiteen: OK
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Forslag 7
Styret foreslår å endre følgende i: 

Kampreglement-Kapittel 6. A.

Slik lyder regelen i dag: 

(1) Spilleberettiget i offisielle kamper (approbert av NBBF eller region) 
er medlemmer av klubb tilsluttet NBBF, som har betalt overgangsgebyr 
og er ferdig med evt. overgangskarantene, og som har gyldig lisens, 
dersom slik kreves. Unntak: Se Kap. IX om parallell spilletillatelse. Spil-
leberettigelsen til spillere som mottar lønn eller andre ytelser fra klubb 
eller klubbsponsor i nasjonale serier inndras med en gang hvis deres 
klubb ikke har overholdt en frist for innbetaling av seriekontingent. De 
blir klarert umiddelbart etter at seriekontingenten er registrert innbe-
talt. 

(2) Ovenstående avgrensning gjelder ikke skoleturneringene.

Slik er forslaget:

(1) Spilleberettiget i offisielle kamper (approbert av NBBF eller region) 
er medlemmer av klubb tilsluttet NBBF, som har betalt overgangsgebyr 
og er ferdig med evt. overgangskarantene, og som har gyldig lisens, 
dersom slik kreves. Unntak: Se Kap. IX om parallell spilletillatelse. Spil-
leberettigelsen til spillere som mottar lønn eller andre ytelser fra klubb 
eller klubbsponsor i nasjonale serier inndras med en gang hvis deres 
klubb ikke har overholdt en frist for innbetaling av seriekontingent. De 
blir klarert umiddelbart etter at seriekontingenten er registrert innbe-
talt. 

(2) Gutter har ikke anledning å spille i rene jenteklasser. Jenter kan 
delta i gutteklasser. Fra U15 og eldre så må jenter som ønsker å spille i 
gutteklasser søke dispensasjon til turneringens organisator for å kunne 
bli spilleklar.

(3) Ovenstående avgrensning gjelder ikke skoleturneringene.
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Begrunnelse:

Det står ikke noe i kampreglementet som omhandler jenter som spiller 
på guttelag eller omvendt. I teorien kan gutter nå også spille på jente-
lag. Regionene ønsker også at man søker dispensasjon slik at man har 
en oversikt over utbredelsen av jentespillere i gutteklassene.

Lovkomiteen: OK
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Forslag 8
Styret foreslår å endre følgende i: 

Kampreglement-Kapittel 6 Spilleres, laglederes…C.

Slik lyder regelen i dag: 

(1) Et lag kan maksimalt bruke 2 –to –spillere fra land utenfor Europa i 
samme obligatoriske kamp. I tillegg kan et lag bruke inntil 2 –to –spille-
re som av norske myndigheter er registrert som asylsøkere, flyktninger, 
eller har lovlig opphold i Norge på bakgrunn av familiegjenforening. 
Lovlig opphold betyr ikke et turistvisum. (Lovlig opphold må være len-
gre enn 90 dager og kan ikke være på grunn av basketball ellers må 
spiller telle som utenlandsk). 

(2) Dersom ovenstående ledd vil virke særlig urimelig og ramme spille-
re i strid med paragrafens realitetsforhold kan NBBFs styre se bort fra 
denne.

Slik er forslaget:

(1) Utenlandske statsborgere må ha gyldig oppholdstillatelse for å kun-
ne spille obligatoriske kamper for klubb tilsluttet NBBF. Turistvisum er 
ikke tilstrekkelig som grunnlag for spilletillatelse. 

(2) Utenlandske statsborgere som har en klubb tilsluttet NBBF som ar-
beidsgiver må dokumentere gyldig oppholdstillatelse som gir rett til 
arbeid før vedkommende kan trene med eller spille for klubben. 

(3) Et lag i BLNO kan maksimalt bruke to spillere fra land utenfor Euro-
pa i samme obligatorisk kamp. 

(4) Et lag i BLNO kan i tillegg bruke inntil to spillere som av norske 
myndigheter er registrert som asylsøkere eller flyktninger, eller som 
har lovlig opphold i Norge på bakgrunn av familiegjenforening. 
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(5) Det kan søkes om dispensasjon fra (4). Dispensasjon skal bare gis 
dersom reglene vil gi særlig urimelige utslag for spiller eller klubb, 
sett hen til at reglenes intensjon er å sikre rekruttering og et sportslig 
forsvarlig tilbud, samtidig som gruppene nevnt i (4) ivaretas på en god 
måte. Dispensasjonssøknader skal behandles av NBBFs styre. Styret 
skal begrunne sine vedtak. 

Arbeidsrutiner klubber/NBBF 

- klubben inngår kontrakt med utenlandsk spiller 

- klubben søker NBBF om spilletillatelse 

- spilleren kan ikke trene med eller spille for klubben før gyldig opp-
holdstillatelse som gir rett til arbeid foreligger 

- gyldig oppholdstillatelse og kopi avpass lagres i GDPR mappen 

- kvittering for betalt FIBA-lisens og NBBF-lisens lagres i GDPR mappen 

- kvittering for betalt FIBA LOC fee lagres i GDPR mappen 

- NBBFs administrasjon behandler søknaden og varsler klubb og spiller 

Begrunnelse:

Regelen er i tråd med UDI sine føringer for utenlandske arbeidere. For 
å beskytte produktet BLNO og gi like sportslige forutsetninger lagene 
imellom 

NB! Dette påvirker flere steder i reglementet

Lovkomiteen: Hva legger man til grunn som Europa? Schengen? Er 
Russland Europa? Europa defineres her for vagt og bør presiseres. 
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Forslag 9
Styret foreslår å endre følgende regel i:

Norges Basketballforbunds kampreglement –Kapittel 6, G. (1)

Slik lyder regelen i dag: 

(1) Hvis en spiller, lagleder eller lagfunksjonær har deltatt på det seiren-
de lag i strid med reglene i dette kapittel, skal laget tape den aktuelle 
kampen med resultatet 0–20.

Slik er forslaget:

(1) Hvis en spiller, lagleder eller lagfunksjonær har deltatt på det seiren-
de lag i strid med reglene i dette kapittel, skal laget tape den aktuelle 
kampen med resultatet 0–20. Forbundsstyret kan i særskilte tilfeller 
ilegge andre sanksjonsformer.

Begrunnelse:

I særskilte tilfeller kan en straff som tilsier tapt kamp være uhensikts-
messig stor i forhold til den forgåelsen som faktisk er gjort. Et eksem-
pel kan være rene misforståelser og at man derfor har handlet i god 
tro. 

Lovkomiteen: OK, så sant man endrer regelen i NBBFs kampreglement 
og ikke i selve regelboken som har lignende definisjoner. 
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Forslag 10
Styret foreslår å endre følgende i: 

BLNO Menn og kvinner (dommere), regional 1 div (dommere)

Slik lyder regelen i dag: 

11c) Hjemmelaget skal utbetale dommerne deres godtgjørelse i for-
bindelse med kampen, og helst før kampen. En eventuell avtale om 
betaling i pausen eller etter kampslutt gjøres med førstedommeren. 
Dommerne plikter å kvittere for mottatt godtgjørelse. Lag som ikke 
betaler dommerne deres godtgjørelse på denne måten, rapporteres til 
ansvarlig myndighet

12c) Hjemmelaget skal utbetale dommerne deres godtgjørelse i for-
bindelse med kampen, og helst før kampen. En eventuell avtale om 
betaling i pausen eller etter kampslutt gjøres med førstedommeren. 
Dommerne plikter å kvittere for mottatt godtgjørelse. Lag som ikke 
betaler dommerne deres godtgjørelse på denne måten, rapporteres til 
ansvarlig myndighet.

Slik er forslaget:

I 11c og 12 c fjernes.

Nytt punkt Kampreglement kapittel 7 –dommere:

(12) Betaling av dommere skal gjennomføres kontantløst senest første 
virkedag etter endt kamp eller etter første virkedag etter mottatt krav 
fra dommer.  

Begrunnelse:

Forenkle arbeid i klubb.

Sikre at økonomiflyten i norsk basketball skal være transparent og 
korrekt ift skattemessige forhold, samt sikre god håndtering av person-
opplysninger. 
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Lovkomiteen: Forslaget er ikke lovstridig.

Anbefales ikke uten en godkjenning fra dommerkomiteen. Praksis er 
at betaling skjer samme dag som kampen spilles. Enten i pausen eller 
umiddelbart etter kampen. Endrer man dette kan man skape usikker-
het og frustrasjon. 
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Forslag 11
Styret foreslår å endre følgende i: 

Kampreglement-Kapittel 9 Overgang, A. (1) Avsnitt 3

Slik lyder regelen i dag: 

For spillere som tidligere, men ikke de seneste tre årene har spilt aktivt 
for eller har trent med en klubb, må det meldes om overgang til kret-
sen og tidligere klubb før det tillates spill for ny klubb. Spillerens nye 
klubb er ansvarlig for at slik melding sendes.

Slik er forslaget:

Fjernes

Begrunnelse:

Man må uansett hvor lenge siden man har spilt melde overgang som 
normalt. Dvs. fylle ut skjema (elektronisk/papir) få svar fra gammel 
klubb. Er det mer enn tre år siden vil det ikke settes krav til overgangs-
gebyr. Er det mer enn 1 år siden spilleren spilte kamp for gammel klubb 
er det heller ikke karantene.

Lovkomiteen: OK
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Forslag 12
Styret foreslår å endre følgende regel: 

Kampreglement Kapittel9 –B. Generelle bestemmelser (3)

Slik lyder regelen i dag: 

(3) NBBF skal snarest, og senest inne tre (3) virkedager etter at søknad 
og overgangsgebyr er mottatt, sende kopi av søknaden til søkerens 
tidligere klubb for uttalelse. Klubben må, innen 14 dager etter at søk-
naden er sendt fra NBBF, avgi uttalelse der klubben aksepterer eller 
motsetter seg at overgang innvilges. Unnlater klubben å avgi uttalelse 
innen denne frist, anses den å ha akseptert at søknaden innvilges. Når 
søknad med spillers signatur og overgangsgebyr er mottatt hos NBBF 
kan ikke spiller delta i offisielle kamper før søknaden er innvilget og 
evt. karantene har utløpt.

Slik er forslaget:

(3) NBBF skal snarest, og senest inne tre (3) virkedager etter at søknad 
og overgangsgebyr er mottatt, sende kopi av søknaden til søkerens 
tidligere klubb for uttalelse. Klubben må, innen 14 7 dager etter at søk-
naden er sendt fra NBBF, avgi uttalelse der klubben aksepterer eller 
motsetter seg at overgang innvilges. Unnlater klubben å avgi uttalelse 
innen denne frist, anses den å ha akseptert at søknaden innvilges. Når 
søknad med spillers signatur og overgangsgebyr er mottatt hos NBBF 
kan ikke spiller delta i offisielle kamper før søknaden er innvilget og 
evt. karantene har utløpt.

Begrunnelse:

Vi vil at spillerne skal spille kamper så snart som mulig og ikke måtte 
vente på lang saksbehandling.

Lovkomiteen: OK



41

Forslag 13
Styret foreslår å endre følgende i: 

Kampreglement Kapittel 9 Overgang, B. Generelle bestemmelser (4).

Slik lyder regelen i dag: 

(4) Overgang kan under ingen omstendighet godkjennes før evt. For-
pliktelser overfor tidligere klubb er brakt i orden og gjeldende over-
gangsgebyr er innbetalt til NBBF.

Slik er forslaget:

(4) Overgang kan under ingen omstendighet godkjennes før evt. For-
pliktelser overfor tidligere klubb er brakt i orden og gjeldende over-
gangsgebyr er innbetalt til NBBF.

Ved overgang etter 31.august kan opprinnelig klubb kreve spilleren for 
klubbens vedtatte medlemskontingent og halv treningsavgift for inne-
værende sesong før overgangen kan godkjennes, begrenset oppad til 
kr 1000 totalt. Dette forutsetter at man har spilt siste sesong.

Begrunnelse:

Gammel klubb må ha beskyttelse for påløpte sesongkostnader.

Lovkomiteen: OK
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Forslag 14
Styret foreslår å endre følgende i: 

Kampreglement-Kapittel 9 Overgang, B. (5).

Slik lyder regelen i dag: 

(5) Søkeren kan spille offisielle kamper (approbert av NBBF eller tilslut-
tet region) for ny klubb når karantene tiden er utløpt. Karantene tiden 
løper fra og med den dato tidligere klubb har gitt sin aksept. 

i) Det påløper ingen karantene tid for spillere som ikke har deltatt i offi-
siell kamp de siste 12 månedene før søknaden foreligger hos NBBF. 

ii) Det påløper ingen karantene tid når overgangssøknad mottas i peri-
oden 1. mai –30. juni. 

iii) Det påløper 14 dagers karantene dersom søknaden mottas i perio-
den 1. juli –15. desember. 

iv) Det påløper ingen karantene tid for spillere under 15 år. Unntak: 
dersom overgangen skjer mellom 2 lag i samme turnering påløper 14 
dagers karantenetid i henhold til punkt iii). 

v). Spiller som har deltatt i NM kvalifisering eller Scania Cup kvalifise-
ring for en klubb kan ikke spille NM sluttspill eller Scania Cup for annen 
klubb. NBBFs styre kan gi dispensasjon fra dette forbudet dersom helt 
særlige grunner foreligger.

Slik er forslaget:

(5) Søkeren kan spille offisielle kamper (approbert av NBBF eller tilslut-
tet region) for ny klubb når karantene tiden er utløpt. NBBFs adminis-
trasjon har godkjent overgangen. Karantene tiden løper fra og med den 
dato tidligere klubb har gitt sin aksept. 

i) Det påløper ingen karantene tid for spillere som ikke har deltatt i offi-
siell kamp de siste 12 månedene før søknaden foreligger hos NBBF. 

ii) Det påløper ingen karantene tid når overgangssøknad mottas i peri-
oden 1. mai –30. juni. 

iii) Det påløper 14 dagers karantene dersom søknaden mottas i perio-
den 1. juli –15. desember. 
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iv) Det påløper ingen karantene tid for spillere under 15 år. Unntak: 
dersom overgangen skjer mellom 2 lag i samme turnering påløper 14 
dagers karantenetid i henhold til punkt iii). 

v). Spiller som har deltatt i U-NM-kvalifisering eller Scania Cup kvalifise-
ring for en klubb kan ikke spille U-NM-sluttspill eller Scania Cup for an-
nen klubb. NBBFs styre kan gi dispensasjon fra dette forbudet dersom 
helt særlige grunner foreligger.

Begrunnelse:

Påvirker også, (3), (4).14 

Forenkling. Karantenebestemmelsene fungerer ikke etter intensjonen 
nå som det kun er 14 dagers karantene mot 1 måned tidligere. Karante-
nen reduserer ikke antall overganger slik intensjonen til regelen blant 
annet var opprinnelig. Den er heller mer en irritasjon som mange blir 
frustrerte over og medfører press på administrasjonen med flere og 
flere søknader om dispensasjon fra karantenebestemmelsene. 

Argumentet om at karantene gjør at man slipper å risikere at den ene 
helgen møter en spiller på et lag og den samme spilleren på et annet 
lag helgen etter er egentlig lite sannsynlig vil skje. Og hvis det skjer er 
den så forsvinnende sjelden at ikke bør være argument for ikke å fjerne 
karantenebestemmelsen. 

Fristen 30.juni fungerer ikke, for alle overganger irealiteten sendes inn 
senere. Karantene er mer til irritasjon og har ingen funksjon med å 
dempe evt. overganger i siste liten. Scania Cup foreslås fjernet fra den-
ne lovteksten da administrasjonen fremmer forslag om å fjerne Scania 
Cup-kvalifisering. 

Lovkomiteen: OK
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Forslag 15
Styret foreslår å endre følgende i: 

Kampreglement-Kapittel 9 Overgang, B. (5) iv.

Slik lyder regelen i dag: 

Det påløper ingen karantenetid for spillere under 15 år. Unntak: dersom 
overgangen skjer mellom 2 lag i samme turnering påløper 14 dagers 
karantenetid i henhold til punkt iii).

Slik er forslaget:

Unntak fjernes

Begrunnelse:

Forenkling. Man kjører overgang mellom klubber og ikke lag. Ergo vil 
det være svært vanskelig å overholde kontroll på slikt også.

Forutsetter vedtak om fjerning, ref. forslag 2020-14. Lovkomiteen: OK
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Forslag 16
Styret foreslår å endre følgende regel i:

Norges Basketballforbunds kampreglement –Kapittel 10 (3)

Slik lyder regelen i dag: 

(3) Lagene plikter å fremvise gyldige lisenser før kampstart. Hvis en 
spiller har spilt uten lisens, skal laget idømmes å tape kampen på bak-
grunn av at de har brukt en ikke spilleberettiget spiller.

Slik er forslaget:

(3) Lagene plikter å fremvise gyldige lisenser før kampstart. Hvis en 
spiller har spilt uten lisens, skal laget idømmes å tape kampen på bak-
grunn av at de har brukt en ikke spilleberettiget spiller. Forbundsstyret 
kan i særskilte tilfeller ilegge andre sanksjonsformer.

Begrunnelse:

I særskilte tilfeller kan en straff som tilsier tapt kamp være uhensikts-
messig stor i forhold til den forgåelsen som faktisk er gjort. Et eksem-
pel kan være rene misforståelser og at man derfor har handlet i god 
tro. 

Lovkomiteen: OK
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Forslag 17
Styret foreslår å endre følgende i:

Norges Basketballforbunds utdannings- og autorisasjonsreglement

Kapittel 5 Overgangsbestemmelser

Slik lyder regelen i dag: 

(1) Krav om medlemskap i klubb tilsluttet NBBF som betingelse for å 
inneha autorisasjon som dommer, reglementets Kapittel 1 A, 5 og 6, 
gjøres gjeldende fra og med 1. juli 1972.

(2) Krav om en viss dommeraktivitet (oppnåelse av et visst antall po-
eng) i sesongen gjøres gjeldende fra og med 1. juli 1972.

Dommerkort som er gitt gyldighet ut over denne dato, opphører samti-
dig å gjelde, og skal skiftes ut med nye.

Slik er forslaget:

Autorisasjon som dommer forutsetter medlemskap i klubb tilsluttet 
NBBF.

(1) Krav om medlemskap i klubb tilsluttet NBBF som betingelse for å 
inneha autorisasjon som dommer, reglementets Kapittel 1 A, 5 og 6, 
gjøres gjeldende fra og med 1. juli 1972.

(2) Krav om en viss dommeraktivitet (oppnåelse av et visst antall po-
eng) i sesongen gjøres gjeldende fra og med 1. juli 1972.

Dommerkort som er gitt gyldighet ut over denne dato, opphører samti-
dig å gjelde, og skal skiftes ut med nye.

Begrunnelse:

Dette punktet er ikke lenger gjeldende, og krav om dommeraktivitet er 
allerede omhandlet og dekkes i kapittel 3 B.

Lovkomiteen: OK
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Forslag 18
Styret foreslår å endre følgende i: 

Norges Basketballforbunds sanksjonsreglement (2)

Nytt punkt j):

j) Ved påvist brudd på de til enhver tid gjeldene barneidrettsbestem-
melsene vedtatt av idrettstinget (NIF). Herunder hjemmel til å ilegge 
bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser

Begrunnelse:

Norges idrettsforbund vedtok bestemmelser om barneidrett på Idrett-
stinget 2007. Bestemmelsene ble revidert på idrettstinget i 2015 og 
2019.

6. Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på 
barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, 
herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere 
retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med 
NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, 
skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.

Lovkomiteen: OK
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Forslag 19
Styret foreslår å endre følgende regel i:

Norges Basketballforbunds protest og appellreglement Kapittel 2 Pro-
tester (4)

Slik lyder regelen i dag: 

a) Protest ihht. pkt. 1 a) skal sendes til den instans kampen sorterer un-
der, eller til den myndighet som har godkjent kampen. Tidsfrister: Se 
pkt. 5 i dette kapittel. 

b) Protest på avgjørelse fattet av NBBFs administrasjon eller regionssty-
ret, ihht. pkt.1 b) sendes Arbeidsutvalget, som da er andre instans. Slik 
protest må være avsendt innen 30 dager fra avgjørelsen er gjort kjent. 

c) Protest på avgjørelse i Forbundsstyret eller Arbeidsutvalget ihht. pkt. 
1 c) sendes Appellkomiteen, som da er siste instans. Slik protest må 
være avsendt innen 30 dager fra avgjørelsen er gjort kjent.

Slik er forslaget:

a) Protest ihht. pkt. 1 a) skal sendes til den instans kampen sorterer un-
der, eller til den myndighet som har godkjent kampen. Tidsfrister: Se 
pkt. 5 i dette kapittel. 

b) Protester på avgjørelser som er fattet av NBBFs regionale adminis-
trasjoner skal behandles av de respektive regionstyrer. Gjeldene er 
samme frister som er omtalt i NBBFs protest og appellreglement Kap. 2 
Pkt. 4.c. 

c) Protest på avgjørelse fattet av NBBFs administrasjon eller regionssty-
ret, ihht. pkt.1 b) sendes Arbeidsutvalget, som da er andre instans. Slik 
protest må være avsendt innen 30 dager fra avgjørelsen er gjort kjent. 

d) Protest på avgjørelse i Forbundsstyret eller Arbeidsutvalget ihht. pkt. 
1 c) sendes Appellkomiteen, som da er siste instans. Slik protest må 
være avsendt innen 30 dager fra avgjørelsen er gjort kjent.
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Begrunnelse:

På bakgrunn av noen saker den siste tiden er det behov for en pre-
sisering av rutinene for behandling av protester som anneninstans. 
Det går spesielt på hvem som skal behandle protester på adminis-
trative vedtak regionalt. Norges Basketballforbunds protest- og 20 

appellreglement omtaler ikke hvilken instans som skal behandle 
protester på avgjørelser som er fattet av NBBFs regionale admi-
nistrasjoner. Det har tidligere vært praktiser at man følger samme 
«gangen» internt i regionene som følges i NBBF sentralt. 

Lovkomiteen: Deler av forslaget vil lempe merarbeid over på re-
gionen. Forslagets punkt C kan reise habilitetsspørsmål da NBBF 
arbeidsutvalg i realiteten er styre som arbeider tett med adminis-
trasjonen rent praktisk. Appellkomiteen, som i det daglige svært 
sjeldent forholder seg til administrasjonen, vil for mange fremstå 
mer uavhengig som underinstans i punkt C.  Det er imidlertid ikke 
noe i veien rent lovmessig å vedtak forslaget. 
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Forslag 20
Styret foreslår å endre følgende regel i:

Norges Basketballforbunds protest og appellreglement, Kapittel 2 Pro-
tester (6)

Slik lyder regelen i dag: 

(6) Protestgebyr for alle slag protester er kr. 750,-.

Slik er forslaget:

(6) Protestgebyr for alle slag protester er kr. 7501000,-.

Protestgebyr tilfaller det organisasjonsledd som behandler saken.

Begrunnelse:

Det er naturlig at de som behandler saken også får gebyret.

Lovkomiteen: OK



51

Forslag 21
Styret foreslår å endre følgende regel i:

Norges Basketballforbunds protest og appellreglement, Kapittel 3 
Appeller(6)

Slik lyder regelen i dag: 

(6) Appellgebyr for alle slag appeller er kr. 1.500,-.

Slik er forslaget:

(6) Appellgebyr for alle slag appeller er kr. 1.5002.000,-.

Begrunnelse:

Økning i samsvar med protestgebyr

Lovkomiteen: OK
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Forslag 22

Varden Basketballklubb foreslår å endre:

Etablering av en nasjonal 1 divisjon M.

Se vedlegg.



60

 
  

 
 
 

 
NB! Dokumentet må signeres av den personen som har fullmakt 

 
Forslagsstiller Varden Basketballklubb v/ styreleder Geir-Ivar Olsen 

Dato  28.08.2020 

Forslag  Etablering av en nasjonal 1 divisjon M 

Kort presentasjon av forslag  Hovedhensikten er å gi et bedre sportslig tilbud for 
spillere over U19 årsklassen. Forslaget innebærer en 
reetablering av en nasjonal 1 M. 

Habilitet / inhabilitet i saken er 
gjennomgått  

Habil 

Saksunderlag/saksdokumenter 
(alle dokumenter som er 
vedlagt)  

ingen 

Beskrivelse av forslag (grundig):   Representanter for klubbene i Tromsø tok opp en aktuell 
problemstilling  under klubbledermøte (NBBF Region 
Nord) i januar 2020 om å gi et bedre sportslig tilbud for 
spillere over U19 årsklassen. Nåværende situasjon er at 
de fleste av disse spillerne ikke har noe tilbud utover 
deltagelse i studentklubben TSI eller Flau Brist (et lag 
bestående av godt voksne spillere) Tidligere ivaretok 
klubben Varden slike spillere gjennom deltagelse. Da den 
nasjonale 1 M falt bort, forsvant også et godt tilbud med 
god kampmatch. Det er ønskelig å få opp Varden som en 
spillende klubb igjen, særlig for å gi et tilbud til spillere 
som ikke blir tatt opp direkte til Tromsø 
Storm.Begrunnelse for forslaget: REKRUTTERING: Stort 
frafall i de eldste ungdomsklassene grunnet 
begrenset/mangelende sportslig tilbud. Forslaget vil gi 
økt aktivitet på regionalt hold. Basketmiljøet må gjøre 
tiltak som holder på spillerne. SPILLERUTVIKLING: En 
nasjonal 1 divisjon M vil gi + 19 spillere gode 
utviklingsmuligheter og også bidra til at yngre spillere får 
prøve seg på et høyre nivå. STYRKE DOMMER- OG 
TRENERGRUNNLAGET Ved å holde på spillere vil det på 
sikt gi økt rekrutteringsgrunnlag til dommer og trener 
gjerningen som er nødvendig for å møte intensjonen om 
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at basketball skal vokse regionalt og nasjonalt.ØKONOMI: 
For å møte eventuelle økonomiske utfordringer er det 
fullt mulig å tenke alternative måter å gjennomføre 
seriespill på. For eksempel ved et turneringsopplegg som 
roteres nasjonalt. Et enstemmig klubbledermøte i NBBF 
Region Nord stiller seg bak for å ta denne sak opp i 
Forbundstinget. Gjennomføringen av den regionale 1 
divisjon M i NBBF Region Nord har i flere vært år vært 
svært problematisk. Ett lag fra Harstad (Griffen) og 3 lag 
fra Tromsø (TSU-U19, TSI, Flau Bris) er de mest aktuelle 
deltagerne. TSU-U19 har fokus på sin deltagelse i 
regionserien i region øst. Flau Brist er et veteranlag som 
prioriterer treningene. Studentlaget TSI har begrenset 
økonomi og et annet fokus en seriespill. Vår region har 
forsøkt mange ulike løsningen uten å få til et godt 
opplegg. Vi ønsker at Varden igjen skal bli et 1 
divisjonslag som fanger opp +19 spillere. Skal laget gi 
spillerene utviklingsmulighet og være attraktiv må de gis 
et godt kamptilbud. Slik situasjonen er i NBBF Region 
Nord er den svært begrenset.   
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Forslagshistorikk 

 
Lov  
  
Vurdering av lov og henvisning  
til disse som er relevante i 
forslaget  
  

Forslaget vil innebære endringer i Reglement for regional 
1 divisjon 

Forslag til begrunnelse 
Forslaget skal også inneholde en 
vurdering av konsekvenser 
løsningsforslaget kan medføre, 
medfører dette endring i 
eksisterende rutiner etc.  
  
  

Konsekvensene i vår region om dette forslaget ikke får 
tilslutning på forbundstinget, er at frafallet vil fortsatt 
øke i de eldste ungdomsklassene og for +U19 spillere. 
Det må etableres et akktraktivt tilbud for spillere i disse 
årsklassene for at de fortsatt har lyst til å spille basketball 
og ønsker å satse videre. Det er et fåtall spillere som går 
direkte fra de eldste ungdomsklassene til Tromsø Storm.  
Nøkkelen er å synliggjøre for de spillere som ikke gjør 
det, er at muligheten for videre utvikling er tilstede ved 
spill i en nasjonal 1 divisjon M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak  
  
  

Forslaget foreslås iverksatt fra sesongen 2021/2022.  
Geir-Ivar Olsen (sign) styreleder Varden Basketballklubb 
 
 
 

Vedlegg 1  Intet vedlegg 
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Vedlegg 2  Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Vedlegg 3  Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Vedlegg 4  Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
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Forbundstyret støtter ikke forslaget
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Forslag 23 

vedlegg 2, Nasjonale serier for U17 og U19

Sverresborg Hoops foreslår å endre:

Det skal arrangeres nasjonale serier for U17 og U19.

Se vedlegg 2.

57

Det skal arrangeres nasjonale serier for U17 og U19.
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NB! Dokumentet må signeres av den personen som har fullmakt 

 
Forslagsstiller Sverresborg Hoops Basket 

Dato  29.08.2020 

Forslag  Det skal arrangeres nasjonale serier for U17 og U19. 

Kort presentasjon av forslag  Det foreslås at NBBF etablerer nasjonale serier for gutter og 
jenter U17 og gutter og jenter U19. Dette for å løfte kvaliteten 
i norsk basket generelt, og for å kunne gi et bedre serietilbud 
til alle regioner spesielt. 

Habilitet / inhabilitet i saken er 
gjennomgått  

Går ut fra dette blir vurdert av NBBFs lovkomite. 

Saksunderlag/saksdokumenter 
(alle dokumenter som er 
vedlagt)  

Ingen vedlagte dokumenter. 
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Beskrivelse av forslag (grundig):   Vi foreslår at det opprettes nasjonale serier for U16/U17 og 
U19. (ala Bringserien i håndball)Bakgrunnen for forslaget er at 
de små regionene sliter med kamptilbudet til våre 
ungdommer. Opp til U15/U16 er det lokale tilbudet greit nok, 
vi kan ha mix-serier med både gutter og jenter – men så blir 
den fysiske forskjellen for stor og det sportslige utbytte mindre 
i kamper mellom guttelag og jentelag. Nasjonale serier vil 
kunne gi et godt sportslig tilbud til alle regioner.For regioner 
med få/kun 1 lag vil det gi et kamptilbud. Sveresborg Hoops 
Jentelag har deltatt i serien i region Øst de siste 3 årene fordi 
de ikke har noen andre å spille mot lokalt, enn gutter. De har 
hevdet seg godt i region øst, og kommet på 2.plass 2 ganger og 
lå an til 2. eller 3.plass nå i år før corona stoppet det hele. For 
regioner som har lag som dominerer lokal serie vil det være 
bra å få brynt seg på nasjonalt nivå. Sveresborg Hoops guttelag 
ønsker tøffere motstand enn det de får lokalt. Vårt G04-lag  
vinner ofte lokale seriekamper med 80-100 poeng, og det har 
verken de eller motstanderen noe særlig sportslig utbytte av. 
Vi tror dette vil gi basketballen i Norge et løft, både på kort sikt 
og på lang sikt. Vi vet at saken har vært diskutert tidligere, 
men den gangen var det ikke tilstrekkelig interesse for dette 
ute i regionene. Vi håper og tror at med stadig økende tilgang 
av spillere så har stemningen snudd. Kanskje kan vi med dette 
holde de beste norske lagene hjemme også med en nasjonal 
serie, og unngå at de reiser ut for å spille i Danmark, eller EYGL 
eller EYBL. Grunnen for å velge U17 (og ikke U16) er for å 
forhåpentligvis holde på ungdommene litt lengre. Det er en 
kjensgjerning at vi mister mange spiller i overgangen mellom 
U16 og U17, og kanskje vil en nasjonal serie i U17 ville kunne 
være den ekstra guleroten som får ungdommen til å holde på 
litt lenger. U16 har både landslag og NM, så det året er kanskje 
spennende nok? Med U17-serier så holder man dampen mer 
oppe, og mellomrommet opp til U19 blir ikke så stort. U16 NM 
vil kunne fungere som en kvalifisering for den nasjonale serien, 
om man ønsker det. Vi foreslår serier med 10 lag, med 
representanter fra alle regionene – 1 el 2 fra hver av de minste 
regionene og resten fra øst og vest. Antallet lag fra hver region 
avgjøres på bakgrunn av antallet spillere i den årsklassen per 
region, slik at den største regionen i den årsklassen får flest 
antall lag med. Deltagelse skal selvsagt være frivillig, og 
dersom en region ikke ønsker eller har kapasitet til å stille er 
det selvsagt greit. Serierundene går på rundgang rundt om i 
landet, slik at belastningen på f.eks halltid blir fordelt. Kanskje 
kan vi samarbeide med BLNO og ha kamper før eller etter 
BLNO-kamper ? Evt kan serien arrangeres via såkalte 
superweekends med masse kamper et sted. F.eks en 
superweekend i hver region, dvs at alle må reise til en annen 
region 4 x i løpet av sesongen. Da får vi en anledning til å skape 
litt ekstra blest og ståhei rundt sporten vår også, i de 
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forskjellige superhelgene rundt omkring i landet. 1 helg med 
ett arrangement bør være overkommelig for alle regioner, og 
man får god tid til å planlegge det. Den nasjonale serien vil 
kunne være kvalik for scaniacup. Slike landsdekkende serier vil 
kunne være en forsmak på/forberedelse til BLNO, samtidig 
som det vil demme opp for at spillere som er alt for unge 
deltar i BLNO for tidlig. På den måten rendyrkes BLNO også litt 
mer, og forhåpentligvis øker det kvaliteten på BLNO også. Også 
det at man får spillere som er vant til å kjempe på et nasjonalt 
nivå over tid vil gi bedre basketball spillere på sikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslagshistorikk 

 

Kjenner ikke til at dette er foreslått tidligere, men tror at det 
har vært diskutert i diverse fora tidligere.
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forskjellige superhelgene rundt omkring i landet. 1 helg med 
ett arrangement bør være overkommelig for alle regioner, og 
man får god tid til å planlegge det. Den nasjonale serien vil 
kunne være kvalik for scaniacup. Slike landsdekkende serier vil 
kunne være en forsmak på/forberedelse til BLNO, samtidig 
som det vil demme opp for at spillere som er alt for unge 
deltar i BLNO for tidlig. På den måten rendyrkes BLNO også litt 
mer, og forhåpentligvis øker det kvaliteten på BLNO også. Også 
det at man får spillere som er vant til å kjempe på et nasjonalt 
nivå over tid vil gi bedre basketball spillere på sikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslagshistorikk 

 

Kjenner ikke til at dette er foreslått tidligere, men tror at det 
har vært diskutert i diverse fora tidligere.
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Lov  
  
Vurdering av lov og henvisning  
til disse som er relevante i 
forslaget  
  

Det må lages nytt Reglement for  Nasjonal U17 og U19 i NBBFs 
lov slik det er gjort for BLNO og Nasjonal 1. divisjon. A) Det 
arrangeres nasjonale serier for U17 og U19B. B) Deltagelse – 
inntil 10 lag.  «Alle regionene får minst 1 plass inn i sluttspillet. 
I tillegg fordeles de syv siste plassene avhengig av størrelse på 
regionene med tanke på antall påmeldte lag. Er det flere 
påmeldte lag enn plasser spilles det en intern kvalifisering 
innen regionen for å avgjøre hvem som tar seg til sluttspillet». 
C) Gjennomføring – hver region som deltar i den nasjonale 
serien forplikter seg til å avholde minst 1 superweekend per 
sesong. D) Kvalifisering – til Scania Cup. E) Ikrafttredelse, så 
snart covid19 tillater det. Tidligst januar 2021 

Forslag til begrunnelse 
Forslaget skal også inneholde en 
vurdering av konsekvenser 
løsningsforslaget kan medføre, 
medfører dette endring i 
eksisterende rutiner etc.  
  
  

Vi får en ny nasjonal serie med alle de konsekvenser og 
endringene av eksisternede rutiner det medfører. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak  
  
  

Det skal arrangeres nasjonale serier for U17 og U19. 
Ikrafttredelse så snart covid19 tillater det. Tidligst januar 2021 
– som en prøveperiode frem til NM. 
 
 
 

Vedlegg 1  Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Vedlegg 2  Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Vedlegg 3  Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Vedlegg 4  Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

Geir Schønberg
Sverresborg Hoops Basket
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Gjennomføringen av et slikt forslag krever konsekvensutredning og endring av kampregle-
mentet, noe som ikke foreligger.  Forbundsstyret støtter ikke forslaget
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Forslag 24 

vedlegg 3, Apalløkka Idrettshall til Riksanlegg for Basketball.

Ammerud Basket foreslår å endre:

Søknad om å gjøre Apalløkka Idrettshall til Riksanlegg for Basketball

Se vedlegg 3.

Dette forslaget kom inn etter fristen.

62

   Søknad om å gjøre Apalløkka Idrettshal til Riksanlegg for Basketball
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NB! Dokumentet må signeres av den personen som har fullmakt 

 
Forslagsstiller Ammerud Basket 

Dato  29.08.2020 

Forslag  Søknad om å gjøre Apalløkka Idrettshall til Riksanlegg for 
Basketball 

Kort presentasjon av forslag  Apalløkka Idrettsanlegg er en av anleggene som er best 
egnet som riksanlegg, om ikke den beste. Arena, med god 
plass til publikum, ekstra hall vi tilknyttning. Hallen ligger 
nærme Gardermoen, buss og tbane, lett for NBBFs 
medlemmer å komme til anlegget, gode parkerings 
muligheter. Kostnadsmessig, vil det være store 
besparelser på felles kosnadene som NBBF har på 
arrangement, som igjen klubbene i realiteten dekker. 
Flere hoteller i nærheten, og kommunikasjon til og fra er 
kort. AIF, Ammerud Basket Drifter hallen, noe som kan 
være fordelaktig, i flere sammenheng. Dagens Riksanlegg 
ligger veldig ugnstig til, langt ut, vanskelig å komme dit, 
samt at det blir en del ekstra utgifter ved arrangement 
for å dekke dommer og deltager utgifter. Busser eller 
annen transport må ordnes.  Langt fra Gardermoen, og 
det kan i verste fall påløpe ekstra døgn ved arrangement.  
Hallen er slitt og ekstra banen ikke opp til standar.  
Storparten av Oslo og Oslo øst drar ikke på arrangement 
ut dit. Det er ikke noen Basket klubb der lengre som har 
det som hjemme arena.  
Norsk Basket vil på alle måter være tjent med å få 
Apalløkka som Riksanlegg 

Habilitet / inhabilitet i saken er 
gjennomgått  

ja 

Saksunderlag/saksdokumenter 
(alle dokumenter som er 
vedlagt)  

ingen 
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Beskrivelse av forslag (grundig):   Se over 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
Forslagshistorikk		
		
Hvis	forslaget	har	vært	tatt	
opp	tidligere,	vedlegges	
saksdokument,	og	en		
begrunnelse	for	hvorfor	den	
skal	behandles	på	nytt.	Nye	
momenter?		
		

Klikk	eller	trykk	her	for	å	skrive	inn	tekst.	

Lov  
  
Vurdering av lov og henvisning  
til disse som er relevante i 
forslaget  
  

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
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Forslag til begrunnelse 
Forslaget skal også inneholde en 
vurdering av konsekvenser 
løsningsforslaget kan medføre, 
medfører dette endring i 
eksisterende rutiner etc.  
  
  

Ved å få Apalløkka som riksalegg vil NBBF få flere på 
arrangement., større intekter.  Kostnader forbundet med 
reise vil gå drastisk ned. Ved plassering på Ammerud i 
Oslo vil en også spare inn en god del tid, og da samtidig 
redusere kostnadene. 
At kampene da gjennomføres på en bedre arena, med en 
bedre arena for oppvarming enn det har i dag, samt 
større mulighet for å få gjennomført 2 kamper samtidig  
når det er ønskelig, uten at det da gies et kvalitets messig 
svært dårlig tilbud til kamp som går parallelt. 
Ingen endringer i rutiner vil vi tro, men fordelaktig at det 
er en Basketball klubb som drifter, vil muligens gjøre 
enkelte ting lettere. Samt om det er krav til Arena og 
oppgraderinger, vil dette da også være oppgradering en 
av NBBF klubber da nytter glede av, og alle de lag som 
spiller på denne arenaen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak  
  
  

NBBF sender en søknad om å gjøre Apalløkka Idrettshall 
til Riksanlegg. 
 
 
 

Vedlegg 1   

Vedlegg 2  Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Vedlegg 3  Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Vedlegg 4  Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
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Dette forslaget ble sendt til NBBF etter fristens utløp. Styret beslutter å la Basket-
tinget avgjøre hvorvidt forslaget kan realitetsbehandles. Forbundsstyret støtter 
ikke forslaget
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Budsjett 2020 - 2021
Dette budsjettet ble vedtatt før Covid-19. 

Budsjett 2020 

Generelt

•	 Prioriteringene i Strategiplan 2016-2020 ligger til grunn for bud-
sjettet.

•	 Aktivitetsnivå er fortsatt nøye tilpasset inntekter og plan for fremti-
dig resultatutvikling.

•	 Budsjettet viderefører en kontrollert oppbygging av egenkapitalen 
– i en noe mer redusert fart enn langtidsbudsjett 2020. Dette be-
grunnes i at det er ønskelig med mest mulig midler til aktivitet, den 
økonomiske gjenoppbyggingsplanen fra 2012 er gjennomført sam-
tidig som forbundets økonomiske situasjon er under kontroll. 

•	 I tillegg er det basert på:

o reelle NIF-tilskudd 2019

o historiske regnskapstall

o forbruk i 2019

o innspill fra budsjettansvarlige i de ulike avd. 

Budsjett 2021 
Generelt

•	 Mye av potensialet i budsjettet 2021 er hentet fra vekst i estimerte 
sponsorinntekter.

•	 Vi har forutsatt i langtidsbudsjettet at kostnads- og inntektsnivået 
holder seg på samme nivå som i 2019 og 2020 budsjettet.
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Kommentarer til hovedposter i budsjettet:

Inntekter

•	 Post 2 tilskudd fra NIF – har en endring på 120 000 kr. i forhold til 
LB2020, dette er etter i hht. tildeling i 2019 med en konservativ vekst, 
og forutsetter en svak øking i 2021. 

•	 Post 3 tilskudd fra NIF – har en endring på 200 000 kr. i forhold til 
LB2020, dette er etter i hht. tildeling i 2019 med en konservativ vekst, 
og forutsetter en svak øking i 2021. 

•	 Annen aktivitetsbundet støtte – er lagt inn konservativt gjennom hele 
perioden.

•	 Egenandeler og påmeldinger – er en konsekvens av planlagt aktivitets-
nivå for landslag og BLNO.

•	 Lisensinntekter – konservativ økning i budsjett 2020 i forhold til bud-
sjett 2019, beregnet ut fra vekst i antall lisenser. 

•	 Momskompensasjon – konservativt budsjettert i 2020 og for 2021.

•	 Sponsorinntekter – forutsatt en økning i perioden grunnet økte perso-
nalressurser sentralt som blant annet skal arbeide med dette. Dette har 
resultert til en ny avd. 20, Sponsor og markedsavdeling.

Kostnader

•	 Aktivitetsmidler bredde (Post 2, del 2 og Post 3)

–	 Generelt betydelig økning i perioden

–	 Endelig nivå avhengig av tilskudd, må vurderes årlig

–	 Klubbutvikling –  kning gjennom perioden

–	 Økning i trener- og dommerutvikling 

–	 Rekruttering – søkt satsing på flere medlemsklubber

–	 3X3 - fortsatt satsing med Sparebankstiftelsen midler
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•	 Aktivitetskostnader toppidrett (landslag og eliteserier)

–	 Kostnader til landslag stabil gjennom perioden, hvor al-
dersbestemte landslag og regionslag er prioritert – senior 
landslag forutsatt fra 2019

–	 Kostnader eliteserier stabilt i perioden, eventuelle 
endringer må finansieres av seriekontingenter 

•	 Lønns- og administrasjonskostnader

–	 Endring i administrasjonen økte kostnader.
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Valgkomiteens innstilling
27. august 2020 – Oppdatert 22. september 2020

Forbundsstyret:

Funksjon: Navn: Klubb

President Jan Hendrik Parmann Loddefjord IL

1. visepresident Tor Christian Bakken Sandvika BBK

2. visepresident Anya Sødal Nordstrand BBK

Styremedlemmer: Marcela Bustos Kjelsås IL, BB-gruppa

Terje Roel Trondheim rullestol-
basketklubb

Kristine Skorpen (ung-
domsrepr.)

Asker BC

Eirik Petri Vaaja Tromsø Storm Ungdom

Varamedlem: Stian Emil Berg EB85

Tingvalgte komiteer:

Funksjon: Navn: Klubb:

Leder dommerkomiteen Jan Korshavn Fredrikstad BBK

Medlemmer: Linda Evensen Singsaker BBK

Per Kristian Larsen Nordstrand BBK

Leder sanksjonskomiteen Joacim Holter

Martin Bryn

Søreide IL

Ammerud

Medlemmer: Håvard Helstrup Landås BBK

Vilde Tveito Ulriken BBK

Vara for Holter Bryn: Karina Messel Asker BC

Varamedlemmer: Are Evju Persbråten BBK

Vegard Slettli Hansen
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