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PROGRAMOVERSIKT
Lørdag 07. mai
Kl. 09:00 - 09:45

Registrering.

Kl. 10:00

Tingforhandlingene starter.

Kl. 13:00

Lunsj.

Kl. 14:00

Tingforhandlingene fortsetter.

Kl. 20:00

Middag.

Søndag 08. mai
Kl. 10:00

Tingforhandlingene fortsetter.

Kl. 12:30

Lunsj.

Kl. 13:30

Tingforhandlingene fortsetter.

Kl. 16:30

Tingforhandlingene forventes å være avsluttet.
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Styrets 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.

Styrets 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 representanter 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 2020
og 2021.
Sak nr. 8. Regnskap 2020 og 2021 med regnskapsrapporter og kontrollkomiteens uttalelse.
Sak nr. 9. Behandling av innkomne forslag.

Sak nr. 10. Behandling av justert Basketplan 24.
Sak nr. 11. Fastsettelse av budsjett 2022 - 2023.
Sak nr. 12. Valg.
Sak nr. 13. Engasjere revisor.

Sak nr. 14. Fastsettelse av sted for Forbundstinget i 2024.
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Kommentarer til styrets forslag 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 NBBFs lov §17 punkt 2.
Sak nr. 8. Forbundets reviderte regnskaper for 2020 og 2021 er inkludert i samme
publikasjon som forbundsstyrets og komiteenes beretninger.
Sak nr. 9. Alle forslag innkommet innen fristen 09. april følger vedlagt.
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 Tingdokumentet.
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 fullmakt til å bestemme
avviklingssted for Forbundstinget 2024.
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Innkomne lovendringsforslag
Rettelse i dokument:
Ett forslag hadde beklageligvis falt ut av tingdokumentene ved redigering. Dette gjelde
forslag nr. 2 omhandlende ny §6 mangfold i styrende organer.
Vi vil innstille for tinget om at disse forslagene blir realitetsbehandlet til tross for at denne
rettelsen ble oppdaget og korrigert den 27. april 2022, som er fem dager etter
publiseringsfristen.

Forslag til lovendringer til Basketballtinget 2022
Forslag 1: Lov for Norges Basketballforbund §2 Organisasjon – Fra Styret NBBF
Styret foreslår å endre følgende i:

Lov for Norges Basketballforbund – Innledende bestemmelser §2 Organisasjon
Slik lyder regelen i dag:
§ 2 Organisasjon
(2) NBBF er medlem av NIF og Det Internasjonale Basketballforbundet (FIBA), og skal
overholde deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for særforbundet
uavhengig av hva som måtte stå i særforbundets egen lov.

§ 21 NBBFs styre (Forbundsstyret)
(3) Til forbundsstyrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt basketballforbunds
styre når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det
internasjonale basketballforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke
stemmerett.
(4) Forbundsstyret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og
foreslå aktuelle kandidater til internasjonale basketballforbunds styre og underliggende
komiteer.

Slik er forslaget:
§ 2 Organisasjon
(2) NBBF er medlem av NIF, Det internasjonale Basketballforbundet (FIBA) og Det
internasjonale Rullestolbasketballforbundet (IWBF), og skal overholde deres respektive
regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for særforbundet uavhengig av hva som måtte stå i
særforbundets egen lov.
§ 21 NBBFs styre (Forbundsstyret)
(3) Til forbundsstyrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt basketballforbunds
styre og medlem av internasjonalt rullestolbasketballforbunds styre, når internasjonale
saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale
basketballforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

6

BASKETBALLTINGET 2022
(4) Forbundsstyret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og
foreslå aktuelle kandidater til internasjonale basketballforbunds styre, internasjonale
rullestolbasketballforbundets styre og underliggende komiteer.

Begrunnelse:
NBBF er medlem av FIBA og IWBF. IWBF bør derfor inkluderes på like linje som FIBA i
lovteksten.

Lovkomitéen:
Lovkomitéen har ingen kommentarer til forslaget.
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Forslag 2: Lov for Norges Basketballforbund Kapittel 2 Tillitsvalgte og ansatte –
Fra Styret NBBF
Styret foreslår å endre følgende regel:
Lov for Norges Basketballforbund – Kapittel 2 Tillitsvalgte og ansatte
Slik lyder regelen i dag:

Slik er forslaget:
Ny §6 (Øvrige paragrafer forskyves i nummereringen.)
§6

Mangfold i styrende organer

a)
NBBF skal tilstrebe at underliggende organisasjonsledd, som organiserer
ungdomsaktiviteter, har minst ett styremedlem som på valgtidspunktet er under 26 år.
b) NBBF skal tilstrebe at underliggende organisasjonsledds styrer, utvalg, komiteer,
delegasjoner mm, bestående av fem eller flere medlemmer, gjenspeiler medlemsmassens
mangfold.

Begrunnelse:
NBBF har økt fokus på mangfold i egen organisasjon og blant annet på ledernivå og klubb.
Forslaget fremmes for ytterligere å sikre økt mangfold i Norges Basketballforbund.

Lovkomitéen:
Lovkomiteens eneste kommentar til forslaget er at det trolig ville være mer effektivt i
forhold til formålet om teksten ble formulert slik at det var de underliggende
organisasjonsleddene selv som skulle tilstrebe mangfold (slik vi antar at man kanskje har
ment). F.eks slik:

a) NBBFs underliggende organisasjonsledd, som organiserer ungdomsaktiviteter, skal
tilstrebe å ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet er under 26 år.
b) NBBFs underliggende organisasjonsledd skal tilstrebe at styrer, utvalg, komiteer,
delegasjoner mm, bestående av fem eller flere medlemmer, gjenspeiler medlemsmassens
mangfold.
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Forslag 3: Lov for Norges Basketballforbund §15 Basketballtinget – Fra Styret
NBBF
Styret foreslår å endre følgende regel:
Lov for Norges Basketballforbund - Ting, styre, utvalg m.v, § 15 Basketballtinget
Slik lyder regelen i dag:
(2)

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Basketballtinget:

a)

Styret.

b)

Leder av Dommerkomiteen, Lovkomiteen, Appellkomiteen og
Sanksjonskomiteen. Et komitemedlem kan møte ved lederens forfall.

c)

To (2) representanter fra hver region. I tillegg kan regioner møte med èn
representant pr. femte (5) klubb over 10 klubber.

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 basketball 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.

Slik er forslaget:
(2)

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på særforbundstinget:
a)
b)

c)
d)
e)

Styret
Leder av Dommerkomiteen, Lovkomiteen, Appellkomiteen og
Sanksjonskomiteen. Et komitemedlem kan møte ved lederens forfall.
To (2) representanter fra hver region. I tillegg kan regioner møte med èn
representant pr. femte (5) klubb over 10 klubber.
Én (1) representant fra hver klubb som har lag i BLNO menn og/eller BLNO
kvinner øverste nasjonale serie for menn og/eller kvinner.
En (1) representant fra hver klubb eller gruppe som organiserer basketball 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.
Klubbene med lag i øverste nasjonale serie BLNO-klubbene kan stille med
maksimalt en representant.

For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).
f)

Representasjon beregnes etter medlemstall per 31.12 foregående år og
meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen til særforbundstinget.
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Begrunnelse:
Spesifisering av tidspunkt for beregningsgrunnlaget til tinget.

Lovkomitéen:
Lovkomitéen har i utgangspunktet ingen kommentarer til forslagets materielle innhold.
Siden NIFs lov 10-3 (1) omtaler representasjonsrett etter 6 måneder ("Idrettslaget har da

representasjonsrett etter antall dokumenterte medlemmer etter seks måneders
virksomhet.") oppstår en uklarhet når pkt e.) leses i sammenheng med forslaget til nytt
punkt f.). Uklarheten kan løses ved at nytt punkt f.) justeres slik:

"Representasjon beregnes etter medlemstall per 31.12 foregående år med mindre det skal
beregnes i henhold til NIFs lov § 10-3 (1). Riktig representasjon meddeles organisasjonen
samtidig med innkallingen til Basketballtinget særforbundstinget."
(NBBFs lov bruker både "særforbundstinget" og "Basketballtinget" – det bør vurderes å velge
kun det ene begrepet gjennomgående).
Vi gjør oppmerksom på at NBBFs lov ikke løser det særlige (og trolig sjeldne) tilfellet der 6
måneders fristen i NIFS lov løper ut mellom innkalling til Ting og selve Tinget. En klubb vil
nok ha møterett i et slikt tilfelle. Lovkomiteen har ingen rett til å komme med forslag i så
henseende på nåværende tidspunkt, men dette ville løses om man la til:
«eller senere tidspunkt mellom innkallingen og Basketballtinget dersom representasjonsrett
oppstår i den perioden".
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Forslag 4: Lov for Norges Basketballforbund §20 Basketballtinget– Fra Styret
NBBF
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:
Sett i lys av pandemien og siste års digitalisering og mer tilgjengelige møteplasser, gir det
oss muligheter til å effektivisere organisering av minitinget og fortsatt sikre åpenhet ved å
lovfeste at man skal orientere organisasjonen.

Lovkomitéen:

Lovteknisk er det ingen kommentarer til forslaget.
Det kan likevel, siden ordlyden "orientere organisasjonen om" er vag og begrenset til
regnskap og budsjett, reises spørsmål ved forholdet mellom forslaget og det Basketplan 24
gir uttrykk for under punkt 4:

✓ Vi er åpne om og transparente i vårt arbeid
Minitinget har tradisjonelt dekket mer enn en orientering om økonomiske forhold og
forslaget innebærer da en mulig innsnevring. Vi antar at endringsforslaget forutsetter at den
åpenhet/transparens minitinget medførte oppfylles på andre måter.

BASKETBALLTINGET 2022

12

Forslag 5: Lov for Norges Basketballforbund §21 NBBFs styre (Forbundsstyret)
– Fra Styret NBBF
Styret foreslår å endre følgende i:
Lov for Norges Basketballforbund - Ting, styre, utvalg m.v, §21 NBBFs styre (Forbundsstyret)
Slik lyder regelen i dag:
§ 21 NBBFs styre (Forbundsstyret)

(3) Til forbundsstyrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt basketballforbunds
styre når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det
internasjonale basketballforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke
stemmerett.
(4) Forbundsstyret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og
foreslå aktuelle kandidater til internasjonale basketballforbunds styre og un derliggende
komiteer.

Slik er forslaget:
§ 21 NBBFs styre (Forbundsstyret)
(3) Til forbundsstyrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt basketballforbunds
styre og medlem av internasjonalt rullestolbasketballforbunds styre, når internasjonale
saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale
basketballforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
(4) Forbundsstyret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og
foreslå aktuelle kandidater til internasjonale basketballforbunds styre, internasjonale
rullestolbasketballforbundets styre og underliggende komiteer.

Begrunnelse:

NBBF er medlem av FIBA og IWBF, derfor inkluderes IWBF i NBBFs lov på lik linje med FIBA.

Lovkomitéen:
Lovkomitéen har ingen kommentarer til forslaget.
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Forslag 6: Lov for Norges Basketballforbund §22 Faste komiteer 6.
Dommerkomite – Fra Styret NBBF
Styret foreslår å endre følgende i:
Lov for Norges Basketballforbund - Ting, styre, utvalg m.v, §22 Faste komiteer 6.
Dommerkomite
Slik lyder regelen i dag:
6. Dommerkomite
Dommerkomité som skal:
a) Fungere som høringsinstans i spørsmål om spilleregler og regeltolkninger.

b) Tildele, fornye og fradømme dommerautorisasjoner
c) Sette opp dommere og dommerbordsfunksjonærer i alle kamper og turneringer arrangert
av NBBF og ellers hvor Forbundsstyret eller FIBA anmoder om det. Dommeroppsettet i
kvalifiseringsturneringene til U-NM er den stedlige regions ansvar, mens
sluttspillturneringene er dommerkomiteens ansvar. Komiteen kan dog selv fastsette
begrensninger i sin plikt til å oppnevne dommerbordsfunksjonærer. Dommerkomiteen kan
sette opp dommere og dommerbordspersonell i andre kamper enn de nevnte, dersom
komiteen finner å kunne gjøre det.
d) Oppnevne norske deltakere til konferanser om spilleregler og tolkningsspørsmål.
e) Føre kartotek over alle autoriserte forbundsdommere og deres virksomhet.13

f) Rapportere til Arbeidsutvalget alle overtredelser begått av dommere når komiteen ikke
selv har hjemmel til å bestraffe overtredelsene.
g) Stå ansvarlig for utdanning av dommere på nasjonalt nivå.

h) Oppnevne norske deltakere til internasjonale kurs og samlinger innen komiteens
fagområde.
i) Arbeide aktivt, i samarbeid med kretser og regioner, for å stimulere til økt rekruttering og
oppfølging av lokale dommere.

Slik er forslaget:

6. Dommerkomite
Dommerkomité som skal:
a) Fungere som høringsinstans i spørsmål om spilleregler og regeltolkninger.
b) Tildele, fornye og fradømme dommerautorisasjoner.
c) Sette opp dommere og dommerbordsfunksjonærer i alle kamper og turneringer på
nasjonalt nivå arrangert av NBBF og ellers hvor Forbundsstyret eller FIBA anmoder om det.
Dommeroppsettet i kvalifiseringsturneringene til U-NM er den stedlige regions ansvar, mens
sluttspillturneringene er dommerkomiteens ansvar. Komiteen kan dog selv fastsette
begrensninger i sin plikt til å oppnevne dommerbordsfunksjonærer. Dommerkomiteen kan
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sette opp dommere og dommerbordspersonell i andre kamper enn de nevnte, dersom
komiteen finner å kunne gjøre det.
d) Oppnevne norske deltakere til konferanser om spilleregler og tolkningsspørsmål.
e) Føre kartotek over alle autoriserte forbundsdommere og deres virksomhet.
f) Rapportere til Arbeidsutvalget alle overtredelser begått av dommere når komiteen ikke
selv har hjemmel til å bestraffe overtredelsene.
g) Stå ansvarlig for utdanning av dommere på nasjonalt nivå.
h) Oppnevne norske deltakere til internasjonale kurs og samlinger innen komiteens
fagområde.
i) Arbeide aktivt, i samarbeid med kretser og regioner, for å stimulere til økt rekruttering og
oppfølging av lokale dommere.

Ytterligere mandater, budsjetter og ressurstilganger for Dommerkomiteen, herav også
administrative, som ikke er definert i denne lov eller spesifikt vedtatt av forbundstinget, skal
besluttes av forbundsstyret.

Begrunnelse:
Det er et viktig organisatorisk prinsipp at forbundsstyret er organisasjonens øverste organ
mellom forbundstingene, og således må ha et siste ord i ressursutnyttelser og
organisasjonens gjøren, innenfor de rammene som er gitt av forbundstinget.

Lovkomitéen:

Lovkomiteen vil bemerke dette til forslaget:
Når det gjelder den slettingen av tekst som forslaget innebærer er dette et forhold
Baskettinget rår over. Tinget kan endre komitéenes mandater. Det er uklart om den nye
teksten er ment å fylle det eventuelle hullet som oppstår ved at en del av mandatet tas ut.
Forslaget til ny tekst er lovmessig problematisk idet det det er et forslag om at
forbundsstyret skal gis løpende myndighet til å tildele en av de tingvalgte komitéene
mandater, budsjetter og ressurser.
Systemet i NBBFs lov er at den enkelte komitéens mandater fastsettes av Tinget og forslaget
bryter med dette grunnprinsippet. Komitéene er ment å stå på egne ben innenfor lovens
mandat og skal ikke styres av forbundsstyret, ei heller slik at man kan pålegges nye eller
endrede oppgaver av dette.
Det er Lovkomitéens oppfatning at forslaget strider mot NBBFs lov og åpner for en praksis
der Forbundsstyret kan tillegge komitéene nye oppgaver som Tinget ikke har tatt stilling til
om den aktuelle komitéen skal ha. Forslaget er heller ikke saklig begrenset ift hva
Forbundsstyret kan beslutte at DK skal gjøre, hvilket i seg selv er problematisk.
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Forslag 7: Lov for Norges Basketballforbund §22 og §28 Faste komiteer og
Adgangstegn – Fra Styret NBBF
Styret foreslår å endre følgende i:
Lov for Norges Basketballforbund – Ting, styre, utvalg m.v, §22 Faste komiteer og §28
Adgangstegn

Slik lyder regelen i dag:
§ 28

Adgangstegn

Tingvalgte tillitsvalgte på forbunds- og regionsplan, samt forbundets og regionenes
ansatte, gis adgangstegn for to (2) personer til alle forbunds-, regions- og
klubbarrangementer. Forbundet er ansvarlig for utforming av slike adgangstegn.
§ 22

Faste komiteer

7. Hederskomite
e) Personer som er innehavere av NBBFs hederstegn skal gis gratis adgang for seg
selv i følge med én person til alle basketballkamper arrangert av NBBF.

Kapittel 3 Autorisasjon og opprettholdelse av autorisasjon – utstedelse og fornyelse av
autorisasjonsbevis for dommer
C.

Spesielle bestemmelser

(1)

a)

Forbundsdommerkort skal gi innehaveren gratis adgang for 2 personer til alle
basketball-kamper arrangert av NBBF og dets tilsluttede regioner og klubber.

b)

Regionsdommerkort skal gi innehaveren gratis adgang for 2 personer til alle
basketballkamper arrangert av regionen og dens tilsluttede klubber, samt alle
kamper i nasjonale serier.

Kapittel 4

Autorisasjon, utstedelse og fornyelse av autorisasjonsbevis for trenere

B.
(1)

Gyldighet av autorisasjonsbevis
Trenerkort for Trener 1, 2 og 3 skal gi kortinnehaveren gratis adgang til alle
basketballkamper arrangert av Norges Basketballforbund og dets tilsluttede
regioner og klubber.

(2)

Når en gyldighetsperiode er utløpt, må autorisasjonsbeviset fornyes for at den
oppnådde grad og de oppnådde rettigheter skal beholdes.

Slik er forslaget:
NBBFs lov §22 7. e) fjernes
NBBFs lov §28 fjernes

15
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NBBFs Utdannings- og autorisasjonsreglement Kapittel 3 c. (1) ) og b) fjernes
NBBFs Utdannings- og autorisasjonsreglement Kapittel 4 B. (1) fjernes

Nytt Kapittel 11 i kampreglementet
a) Tingvalgte tillitsvalgte på forbunds- og regionsplan, hederstegninnehavere, samt
forbundets og regionenes ansatte gis adgang for kortinnehaveren + 1 person til alle
forbunds-, regions- og klubbarrangementer.
b) Forbundsdommere gis adgang for kortinnehaveren + 1 person til alle forbunds-, regionsog klubbkamper.
c) Regionsdommere gis adgang for kortinnehaveren + 1 person til alle regions- og
klubbkamper, samt alle kamper i nasjonale serier.

d) Trener 1, 2 og 3 gis adgang for kortinnehaveren til alle forbunds-, regions- og
klubbkamper.
e) Når en gyldighetsperiode er utløpt, må autorisasjonsbeviset fornyes for at den oppnådde
grad og de oppnådde rettigheter skal beholdes.
f) På landskamper i FIBA/NBBF regi og europacup kamper i klubbregi gjelder adgangstegn
for tingvalgte tillitsvalgte på forbundsnivå, hederstegninnehavere, forbundsdommere og
trener 3 som beskrevet i a), b) og d).

Begrunnelse:
Adgangstegn er beskrevet flere steder i NBBFs lov og reglement, noe som gjør det
uoversiktlig. Det er også forskjellige betegnelser for det samme i kampreglementet. Det
foreslås derfor å samle alt som har med adgangstegn å gjøre på ett sted.
Det har også vært usikkerhet knyttet til adgang på landskamper og e-cup kamper, dette
presiseres nå i nytt forslag.

Lovkomitéen:

Lovkomitéen har ingen særlige kommentarer til forslaget og ser på det som positivt at d isse
bestemmelsene samles på et sted.
Man kunne kanskje sett for seg at de ble samlet i NBBFs lov kap 5, siden noen av dem ligger
i loven i dag, i stedet for å legge dem inn i et reglement der ingen av dem står i dag, men det
er ikke lovtekniske hinder for den valgte løsningen.
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Forslag 8: Lov for Norges Basketballforbund §23 (2) Øvrige bestemmelser – Fra
Styret NBBF
Styret foreslår å endre følgende i:
Lov for Norges Basketballforbund – Kapittel 5 Øvrige bestemmelser §23 (2)
Slik lyder regelen i dag:
(2) For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk.

Slik er forslaget:
(2) For straffesaker som blant annet og ikke begrenset til dopingsaker, ulovlig pengespill og
manipulering av idrettskonkurranser gjelder NIFs regelverk.

Begrunnelse:
Styret ønsker en presisering av at ulovlig pengespill og manipulasjon av idrettskonkurranser
ikke er tillatt.

Lovkomitéen:
Lovkomiteen vil bemerke dette til forslaget:

Det er vår vurdering at dette forslaget må omformuleres for å være i samsvar med norsk lov
og NIFs lov. Komitéen har stor forståelse for signalet man ønsker å sende, men selve
lovteknikken man benytter er ikke god og det er egentlig vanskelig å se at man trenger den
foreslåtte presiseringen når NIFs lov vil gjelde uansett.
NIFs lov regulerer (svært grundig og detaljert) forholdet til manipulering av
idrettskonkurranser i § 11-20. De straffebestemmelser som fremgår av denne er grundige og
gjennomarbeidete. I denne bestemmelsen er det spesifikt angitt hvilke former for
"deltagelse" i pengespill som er ulovlig, mens den mer generelle vendingen "ulovlig
pengespill" ikke benyttes i NIFs lov.
Ny norsk pengespillov trer i kraft fra 1. januar 2023. Fra dette tidspunktet vil f.eks
kakelotterier og lignende være omfattet av pengespill-begrepet i norsk rett. Det som forbys
etter norsk lov er (noe forenklet) å tilby eller markedsføre pengespill. Selve det å delta i
pengespill er i utgangspunktet ikke ulovlig, selv om det aktuelle pengespillet ikke kan lovlig
tilbys i Norge.
Slik forslaget er formulert går det lenger enn NIFs lov § 11-20 siden den er spesifikk på hvilke
former for deltagelse i pengespill som kan være straffbare, mens forslaget er helt generelt.
Slik bestemmelsen er formulert vil den kunne ramme en person som deltar i et kakelotteri
uten tillatelse som har høyere omsetning enn 200.000 (og som dermed er ulovlig).
Lovkomitéen mener det er uheldig at en bestemmelse som er generell i sin form skal trekke
frem en spesifikk type straffbare handlinger. At dopingsaker er spesifikt nevnt skyldes (antar
vi) at dopingbestemmelsene finnes i et eget kapittel i NIFs lov (kap 12) som ikke inngår i
sanksjons- og straffekapittelet (kap 11). Å starte en oppramsing av hva man mener er de
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verste straffbare handlingene gjør bestemmelsen lite bestandig ift tidens tann og gjør den
upresis.
Hvis Tinget like fullt ønsker å gå inn i en slik løsning og benytte en slik (uheldig) regelteknikk
anbefales det at forslaget reformuleres for å være i tråd med andre regler og slik at det blir
tilstrekkelig klart:

"(2) For straffesaker (herunder, men ikke begrenset til, saker vedrørende manipulering av
idrettskonkurranser og deltagelse i pengespill som er forbudt etter NIFs lov) som blant
annet og ikke begrenset til og dopingsaker, ulovlig pengespill og manipulering av
idrettskonkurranser gjelder NIFs regelverk."
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Innkomne reglementendringsforslag
Forslag til regelendringer til Basketballtinget 2022
Forslag 9: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 5 Turneringer –
Fra Styret NBBF
Styret foreslår å endre følgende i:
Kampreglement for Norges Basketballforbund - Kapittel 5 Turneringer (L) og (M).
Slik lyder regelen i dag:
L.

Spilleregler U15
Det benyttes ordinære spilleregler med følgende tilpasninger:
Ikke soneforsvar. Bestrafning: Teknisk feil på lagleder.
Ingen sonepress i første periode. Bestrafning: Teknisk feil på lagleder.

M.

Spilleregler U14
Det benyttes ordinære spilleregler med følgende tilpasninger:
Ballstørrelser: Jenter str. 6, Gutter str. 7.
Ingen sonepress i første periode. Bestrafning: Teknisk foul på lagleder.
Ingen screen for ball. – Bestrafning: Overtredelse. Forsvarende lag for ballen til
innspill.
Soneforsvar er ikke tillatt. Bestrafning er teknisk foul på lagleder.
Det benyttes ikke 3-poenger.

Slik er forslaget:
L

Spillerregler U16
Det benyttes ordinære spilleregler med følgende tilpasninger:

Ikke soneforsvar. Bestrafning: Teknisk feil på lagleder.
M.

Spilleregler U15
Det benyttes ordinære spilleregler med følgende tilpasninger:
Ikke soneforsvar. Bestrafning: Teknisk feil på lagleder.
Ingen sonepress i første periode. Bestrafning: Teknisk feil på lagleder.

N.

Spilleregler U14
Det benyttes ordinære spilleregler med følgende tilpasninger:

Ballstørrelser: Jenter str. 6, Gutter str. 7.
Ingen sonepress i første periode. Bestrafning: Teknisk foul på lagleder.
Ingen screen for ball. – Bestrafning: Overtredelse. Forsvarende lag for ballen til
innspill.
Soneforsvar er ikke tillatt. Bestrafning er teknisk foul på lagleder.
Det benyttes ikke 3-poenger.
Begrunnelse:
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U16; Spilleprinsippene til NBBF tydeliggjør behovet for norske spillere å spille mann-mann
forsvar som en viktig brikke i utviklingen av unge spillere. Å fjerne sonespill for yngre
aldersgrupper vil gi en bedre langsiktig utvikling for flere spillere.
U14 og U15; Sonepress er en type soneforsvar. Dersom soneforsvar ikke er tillatt, kan ikke
sonepress være tillatt.

Lovkomitéen:

Lovkomitéen har ingen kommentarer til forslaget.
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Forslag 10: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 5 Turneringer –
Fra Styret NBBF
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 sluttspillet.
Styret bestemmer sluttspillarrangør hvert år.
U19 NM klasse med inntil 12 lag i nasjonal finale. Styret bestemmer arrangør 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 kroner. Størrelsen på boten avgjøres av hvor
tett opp til turneringen trekningen skjer og om kampoppsett har blitt distribuert/publisert.

Slik er forslaget:
(1) U16NM spilles med inntil 12 8 lag (av hvert kjønn) i en nasjonale finale. Dersom det er
flere påmeldte lag enn plasser må alle lag spille kvalifisering for å avgjøre hvem som tar seg
til sluttspillet. NBBF setter opp kvalifiseringsturneringer. 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. Styret bestemmer sluttspillarrangør hvert år.
(2) U19NM spilles med inntil 12 8 lag (av hvert kjønn) i en nasjonale finale. Dersom det er
flere påmeldte lag enn plasser må alle lag spille kvalifisering for å avgjøre hvem som tar seg
til sluttspillet. NBBF setter opp kvalifiseringsturneringer. Styret bestemmer arrangør hvert
år.

(3) Hvis lag trekker seg etter påmeldingsfrist og før UNM-kvalifisering eller UNM-sluttspill
kan laget ilegges en bot lik påmeldingsavgiften. Hvis lag trekker seg etter påmeldingsfrist og
før UNM-kvalifisering eller UNM sluttspill kan laget ilegges en bot på mellom 2000 og 5000
kroner. Størrelsen på boten avgjøres av hvor tett opp til turneringen trekningen skjer og om
kampoppsett har blitt distribuert/publisert.

Begrunnelse:
Kvalifiseringsturneringene i de største regionene har blitt for store til å avholde i løpet av en
helg. Det er ikke sportslig/fysisk forsvarlig å spille flere enn fire kamper i løpet av en helg. I
år var det lag som spilte 7 kamper på fire dager. Administrasjonen foreslår at kvalifiseringen
går over to helger, og settes sammen basert på geografi for å redusere reisekostnadene. En
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kvalifiseringsturnering som går over to helger vil også gi flere lag muligheten til å spille flere
kamper på sitt nivå, noe som er mer sportslig utviklende enn en helg.
Sluttspillhelgen med åtte lag gir en sportslig bedre turnering ved å redusere antall kamper
et lag spiller i løpet av en helg, for de som deltar i elite-eight. I sluttspillet spilles det cupspill,
1 mot 8, 2 mot 7 osv. Tapende lag spiller plasseringskamper, slik at alle får likt antall kamper.
Arena og arrangementskravene til en mindre turnering åpner opp muligheten til å arrangere
sluttspillet flere steder.

Lovkomitéen:

Lovkomitéen har ingen kommentarer til forslagets lovtekniske utforming.
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Forslag 11: Norges Basketballforbunds kampreglement – Kapittel 6 Spillere,
laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner – Fra Styret NBBF
Styret foreslår å endre følgende i:
Kampreglement for Norges Basketballforbund - Kapittel 6 B (2) B. Kvalifikasjoner under
turneringer.
Slik lyder regelen i dag:
(2) En spiller kan ikke spille for to klubber eller lag i samme turnering, uten at gyldig
overgang har funnet sted. Dersom en klubb deltar med flere lag i samme turnering
kan en spiller kun delta på ett av disse lagene. Samme turnering inkluderer
forskjellige puljer i seriespillet i en aldersklasse.

Slik er forslaget:
(2) En spiller kan ikke spille for to klubber eller lag i samme turnering, uten at gyldig
overgang har funnet sted. Dersom en klubb deltar med flere lag i samme turnering
kan en spiller kun delta på ett av disse lagene. Samme turnering inkluderer
forskjellige puljer avdelinger i seriespillet i en aldersklasse.
Det organisasjonsleddet som organiserer turneringer/seriespillet gis dispensasjonsmulighet
på punkt 2.
Kan ikke gi dispensasjon i norgesmesterskap.

Begrunnelse:
Regionale hensyn bør tas med i denne vurderingen da mange lag sliter med antall
tilgjengelig spillere. Bevegelse mellom A og B lag i en årsklasse har vært praksis i Region Øst
allerede.

Lovkomitéen:
Lovkomiteen vil bemerke dette til forslaget:
Det bør være en målsetning for de regler som skal gjelde for NBBF at de er utformet på en
måte som gir klarhet og forutsigbarhet. Dette er et grunnleggende prinsipp i all
regelfastsettelse og gjelder særlig der det må antas at reglene skal anvendes av
privatpersoner.

Dette gjelder i enda større grad for de regler som retter seg mot barneidretten. Det foreslått
tillegget oppfyller ikke slike grunnleggende krav idet dispensasjonsadgangen ikke gir noen
retningslinjer for hvordan, på hvilken måte og på hvilke vilkår dispensasjoner skal gis. Det vil
da kunne utvikle seg helt forskjellig praksis i de forskjellige regionene. Fra både et sportsligog regelperspektiv er dette uheldig.
Komitéen har stor sympati med det som foreslås vedtatt. Det er mulig Lovkomitéen går
lenger enn det er anledning til, men en løsning kunne hatt følgende ordlyd:
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"Det organisasjonsleddet som organiserer turneringer/seriespillet gis dispensasjonsmulighet i forhold
til på dette punkt 2 forutsatt at det foreligger et dispensasjonsreglement som oppfyller følgende krav:
-

Vedtatt minst 2 måneder før første kamp i turnering/seriespill
Godkjent av forbundsstyret
Legger til rette for en god saksbehandling
Baseres på fair play, sportslige kriterier og hensynet til god og riktig rekruttering.

Det kan ikke gis dispensasjon fra dette punkt 2 i norgesmesterskap eller andre turneringer
med deltagere fra flere regioner."
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Forslag 12: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 6. Spillere,
laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner – Fra Ammerud Basket
Ammerud Basket foreslår å endre følgende i:
Norges Basketballforbunds Kampreglement – Kapittel 6 B(3), Kvalifikasjoner under
turneringer
Slik lyder regelen i dag:
B. Kvalifikasjoner under turneringer
(3) En spiller som har deltatt i kamper i høyere divisjon, må stå over én (1) av sitt lags
kamper i denne divisjon, før spilleren har rett til å spille i alle lavere divisjoner. Dette gjelder
ikke for spillere som har parallell spilletillatelse til en annen klubb. For spillere som har
deltatt på lag i øverste og nest øverste divisjon gjelder denne begrensning også fra en
sesong til den neste. For øvrige serier gjelder begrensningen inntil sesongslutt.
Spillere som har vært på banen i over 8 -åtte- minutter effektiv spilletid i en kamp i BLNO,
eller som er vært oppført på kampskjema i øvrige kamper, regnes i denne sammenhengen
for å ha deltatt i vedkommende kamp.

Slik er forslaget:
B. Kvalifikasjoner under turneringer
(3) En spiller som har deltatt i kamper i høyere divisjon, må stå over én (1) av sitt lags
kamper i denne divisjon, før spilleren har rett til å spille i alle lavere divisjoner. Dette gjelder
ikke for spillere som har parallell spilletillatelse til en annen klubb. For spillere som har
deltatt på lag i øverste og nest øverste divisjon gjelder denne begrensning også fra en
sesong til den neste. For øvrige serier gjelder begrensningen inntil sesongslutt.

Spillere som har vært på banen i over 8 -åtte- 15 – femten – minutter effektiv spilletid i en
kamp i BLNO Firi-ligaen, eller som er vært oppført på kampskjema i øvrige kamper, regnes i
denne sammenhengen for å ha deltatt i vedkommende kamp.

Begrunnelse:
Det foreligger ingen logisk eller formålstjenlig grunn til at en spiller med parallell
spilletillatelse skal motta en fordelaktig forskjellsbehandling sett opp mot en spiller som
spiller på flere divisjonsnivåer i samme klubb. Det er ingen reell forskjell på en spiller som
spiller for klubb A i Firi-ligaen og klubb B i 1. divisjon, og som spiller for klubb C på begge
nivåer.

Dette er ikke en rettferdig praksis, og et slikt unntak fra regelen for spillere med parallell
spilletillatelse kan ikke sies å være i ånd med formålet til regelen, som er at en spiller må stå
over en kamp i den høyere divisjonen før spilleren kan spille kamp i en lavere divisjon. En
slik forskjellbehandling gjør det mulig for spillere som er dominerende i Firi-ligaen å spille
så mange kamper som spilleren ønsker i lavere divisjoner dersom spilleren har parallell
spilletillatelse, mens en rotasjonsspiller som ligger litt over grensen på 8 minutter som er
satt for Firi-ligaen ikke vil få mulighet til å få kamptrening og -erfaring i en lavere divisjon i
samme klubb. I tillegg ser vi det som hensiktsmessig at grensen for antall spilte minutter
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økes til 15, slik at rotasjonsspillere i Firi-ligaen som nevnt får mulighet til kamptrening i en
lavere divisjon.
Ammerud Basket foreslår på bakgrunn av dette en endring av regelen slik at regelverket blir
likt for alle spillere.

Styrets innstilling:
Styret støtter intensjonen i forslaget omhandlende å stå over en kamp før en kan spille i
lavere divisjoner, også for parallell spilletillatelse. Men av respekt for basketballtinget 2020
sitt vedtak om å ikke innføre dette, vil styret foreslå tilleggstekst, presentert i forslag 12, hvis
det skal gi sin tilslutning.

Lovkomitéen:
Lovkomiteen har ingen kommentarer til Ammeruds forslag – utover kommentaren styret har
kommet med.
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Forslag 13: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 6. Spillere,
laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner – Fra Styret NBBF
Styret foreslår å endre følgende i:
Norges Basketballforbunds Kampreglement – Kapittel 6 B(3), Kvalifikasjoner under
turneringer
Slik lyder regelen i dag:
B. Kvalifikasjoner under turneringer
(3) En spiller som har deltatt i kamper i høyere divisjon, må stå over én (1) av sitt lags
kamper i denne divisjon, før spilleren har rett til å spille i alle lavere divisjoner. Dette gjelder
ikke for spillere som har parallell spilletillatelse til en annen klubb. For spillere som har
deltatt på lag i øverste og nest øverste divisjon gjelder denne begrensning også fra en
sesong til den neste. For øvrige serier gjelder begrensningen inntil sesongslutt.

Slik er forslaget:
B. Kvalifikasjoner under turneringer
(3) En spiller som har deltatt i kamper i høyere divisjon, må stå over én (1) av sitt lags
kamper i denne divisjon, før spilleren har rett til å spille i alle lavere divisjoner. Dette gjelder
ikke for spillere som har parallell spilletillatelse til en annen klubb. For spillere som har
deltatt på lag i øverste og nest øverste divisjon gjelder denne begrensning også fra en
sesong til den neste. For øvrige serier gjelder begrensningen inntil sesongslutt.
Styret i NBBF kan gi dispensasjon fra denne regelen dersom særlige forhold tilsier det. Slike
hensyn kan være knyttet til enkelt-spillere eller sårbare klubbmiljøer.

Begrunnelse:

Dette forslaget vil kun være aktuelt dersom forslaget fra Ammerud om plikt til å stå over
kamper før spill i lavere klasse blir vedtatt.

Lovkomitéen:
Lovkomitéen har ingen kommentarer til forslaget.
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Forslag 14: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 6. Spillere,
laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner – Fra Styret NBBF
Styret foreslår å endre følgende regel i:
Kampreglement for Norges Basketballforbund - Kapittel 6 B (3) B. Kvalifikasjoner under
turneringer
Slik lyder regelen i dag:
(3) En spiller som har deltatt i kamper i høyere divisjon, må stå over én (1) av sitt lags
kamper i denne divisjon, før spilleren har rett til å spille i alle lavere divisjoner. Dette gjelder
ikke for spillere som har parallell spilletillatelse til en annen klubb. For spillere som har
deltatt på lag i øverste og nest øverste divisjon gjelder denne begrensning også fra en
sesong til den neste.
For øvrige serier gjelder begrensningen inntil sesongslutt. Spillere som har vært på banen i
over 8 -åtte- minutter effektiv spilletid i en kamp i BLNO, eller som er vært oppført på
kampskjema i øvrige kamper, regnes i denne sammenhengen for å ha deltatt i
vedkommende kamp.

Slik er forslaget:
(3) En spiller som har deltatt i kamper i høyere divisjon, må stå over én (1) av sitt lags
kamper i denne divisjon, før spilleren har rett til å spille i alle lavere divisjoner. Dette gjelder
ikke for spillere som har parallell spilletillatelse til en annen klubb. For spillere som har
deltatt på lag i øverste og nest øverste divisjon gjelder denne begrensning også fra en
sesong til den neste.

For øvrige serier gjelder begrensningen inntil sesongslutt. Spillere som har vært på banen i
over 8 -åtte- 15-femten - minutter effektiv spilletid i en kamp i BLNO, eller som er vært
oppført på kampskjema i øvrige kamper, regnes i denne sammenhengen for å ha deltatt i
vedkommende kamp.

Begrunnelse:
Tilbakemeldingen har vært at åtte minutter er for lite for yngre spillere som ligger på et nivå
mellom førstedivisjon og Firi-liga. Ca. 15 minutter vi gi disse spillerne verdifull erfaring under
Firi-liga kampene.
Trenere har valgt å ikke spille spillere tidlig i kamper for å unngå at spilleren ikke spiller mer
enn åtte minutter.

Lovkomitéen:
Lovkomitéen har ingen kommentarer til forslaget.
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Forslag 15: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel. 6. Spillere,
laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner – Fra Lovkomiteen NBBF
Lovkomiteen foreslår å endre følgende i:
Norges Basketballforbunds Kampreglement – Kapittel 6 C, Utenlandske spillere
Slik lyder regelen i dag:
C. Utenlandske spillere:

(1) Utenlandske statsborgere må ha gyldig oppholdstillatelse for å kunne 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 arbeidsgiver må
dokumentere gyldig oppholdstillatelse som gir rett til arbeid før vedkommende kan trene
med eller spille for klubben.

Slik er forslaget:

C. Utenlandske spillere:
(1) Utenlandske statsborgere må ha gyldig oppholdstillatelse eller annet gyldig rettsgrunnlag
for opphold og arbeid i riket for å kunne 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 arbeidsgiver må
dokumentere gyldig oppholdstillatelse eller annet gyldig rettsgrunnlag for opphold og
arbeid i riket som gir rett til arbeid før vedkommende kan trene med eller spille for klubben.

Begrunnelse:
Regelen er misvisende og i strid med EØS retten.

Styrets innstilling:

Styret støtter forslaget.
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Forslag 16: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 6 Spillere,
laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner – Fra Styret NBBF
Styret foreslår å endre følgende i:
Norges Basketballforbunds kampreglement – Kapittel 6, E. (5)
Slik lyder regelen i dag:
(5) Spillere som deltar i minijente-/miniguttekamper, må ikke være fylt 12 år før den 1. januar
det året sesongen begynner.

Slik er forslaget:

(5) Spillere som deltar i minijente-/miniguttekamper EasyBasket-arrangementer, må ikke
være fylt 12 13 år før den 1. januar det året sesongen begynner.

Begrunnelse:
Tilpasset EasyBasket konseptet, som gjelder opp til og med U13 og er kjønnsnøytralt.

Lovkomitéen:
Lovkomitéen har ingen kommentarer til forslaget.
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Forslag 17: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 6 Spillere,
laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner – Fra Styret NBBF
Styret foreslår å endre følgende regel i:
Norges Basketballforbunds kampreglement – Kapittel 6, E. (8)
Slik lyder regelen i dag:
(8) Ingen spiller kan delta i kamper i lavere aldersklasser enn den der spilleren hører
hjemme i vedkommende turnering.

Slik er forslaget:

(10) Det org.leddet som organiserer turneringer/seriespillet gis dispensasjonsmulighet p å
punkt 8.
Kan ikke gi dispensasjon i norgesmesterskap.

Ved dispensasjon kan ikke gjeldende lag vinne serien eller delta i regionmesterskap.

Begrunnelse:
Lovkomiteen har påpekt at man må vurdere aldersdispensasjon i nevnte kampreglement.
Innspillet fra lovkomiteen er at det på er fornuftig å ha en slik regel i en liten idrett, da det
etter dagens praksis kan være i strid med reglen når disse ikke åpner for dispensasjon.

Lovkomitéen:
Det kan synes som om Lovkomiteens kommentar i tilknytning til regionstingene har blitt
feiltolket. Det som ble sagt var at:

"NBBF bør til neste ting vurdere om man skal endre Kampreglementets 6 E 8 og ta inn
muligheten til aldersdispensasjon. Det er på alle måter fornuftig å ha slike regler i en liten
idrett, men når NBBFs reglement ikke åpner for dispensasjon kan en vrang nok idrettsleder
mene at det er i strid med reglene når disse ikke åpner for dispensasjon. Det samme
gjelder for fri flyt reglene mellom A og B lag i Region Østs (og dels Sørs) kampreglement jfr
NBBFs kampreglement 6 B 2."
Bakgrunnen for dette var at det ble gitt dispensasjoner uten hjemmel og at det "lovlige" ved
dette i beste fall var tvilsomt.
I likhet med for forslag 10 bør man også her stille krav til dispensasjonsordningen og ikke
åpne for fri og ubegrenset dispensasjonsadgang. Det kan gjennomføres med en lignende
tekst som for forslag 11:
"Det organisasjonsleddet som organiserer turneringer/seriespillet gis dispensasjonsmulighet i forhold
til på dette punkt 8 forutsatt at det foreligger et dispensasjonsreglement som oppfyller følgende krav:
-

Vedtatt minst 2 måneder før første kamp i turnering/seriespill
Godkjent av forbundsstyret
Legger til rette for en god saksbehandling
Baseres på fair play, sportslige kriterier og hensynet til god og riktig rekruttering.
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Det kan ikke gis dispensasjon fra dette punkt 8 i norgesmesterskap eller andre turneringer
med deltagere fra flere regioner.
Ved dispensasjon kan ikke gjeldende lag kåres til vinner av serien eller delta i
regionmesterskap med lag fra flere avdelinger."
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Forslag 18: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 6. Spillere,
laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner – Fra Lovkomiteen NBBF
Lovkomiteen foreslår å endre følgende i:
Norges Basketballforbunds Kampreglement – Kapittel 6 G(1), Feil ved spilleres, laglederes og
lagfunksjonærers kvalifikasjoner.

Slik lyder regelen i dag:
G. Feil ved spilleres, laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner
(1) Hvis en spiller, lagleder eller lagfunksjonær har deltatt på det seirende 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.

Slik er forslaget:
G. Feil ved spilleres, laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner
(1) Hvis en spiller, lagleder eller lagfunksjonær har deltatt på det seirende 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 i stedet for tap 0-20,
innenfor rammene av NIFs lov §§11-1 og 11-2 (1).

Begrunnelse:

Klargjøring. Det fremgår av tingprotokollen at "andre sanksjonsformer" skal kunne komme i
stedet for og ikke i tillegg til tap 0-20.

Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget.
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Forslag 19: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 7 – Fra Styret
NBBF
Styret foreslår å endre følgende i:
Norges Basketballforbunds Kampreglement – Kapittel 7, (12) Dommere
Slik lyder regelen i dag:
Betaling av dommere skal gjennomføres kontantløst senest første virkedag etter endt kamp
eller etter første virkedag etter mottatt krav fra dommer.

Slik er forslaget:

Betaling av dommere skal gjennomføres kontantløst senest første virkedag etter endt kamp
eller etter første virkedag etter mottatt krav fra dommer., i henhold til NBBFs retningslinjer,
rasket mulig eller senest 5 virkedager etter at dommer har sendt inn gyldig krav til klubb om
dette.

Begrunnelse:
Betalingsform og fremgangsmåte i henhold til NBBFs retningslinjer må tydeliggjøres.
Klubbene skal innen rimelig tid etter mottatt krav, utbetale kamphonorarer til dommere.

Lovkomitéen:
Lovkomitéen har ingen kommentarer til forslaget.
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Forslag 20: Norges Basketballforbunds kampreglement kapittel 7. Dommere –
Fra Bergen Elite
Bergen Elite foreslår å endre følgende i:
Norges Basketballforbunds Kampreglement – Kapittel 7, Dommere
Slik lyder regelen i dag:

Slik er forslaget:
Nytt punkt i kapittel 7:
(13) Dommere som dømmer i Firi-ligaen skal være kvalifisert for dømming både for Firi-liga
Kvinner og –Menn. I dommeroppsettet skal begge ligaene likebehandles.

Begrunnelse:
Mange opplever at Firi-liga Kvinner tildeles forbundsdommere med mindre erfaring og
anseelse enn Firi-liga Menn. Samtidig ansees Firi-liga Kvinner som en svak og sårbar liga
sammenliknet med Firi-liga Menn. Som et ledd i styrking av Firi-liga Kvinner bør kvaliteten
på dømmingen øke. Samtidig er det urimelig at Firi-liga Kvinner systematisk skal akseptere
dommere med mindre erfaring og med lavere anseelse enn det mennene får. Forslaget går
derfor ut på at begge ligaene skal likestilles når dommernes kampoppsett bestemmes.
Forslaget er i tråd med idrettens formål og verdier:

Formål: NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine
ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling.
Organisasjonsverdier: Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet,
og likeverd.
Aktivitetsverdier: All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede,
felleskap, helse og ærlighet.

Referanse: http:/www.idrettsforbundet.no/om-nif/hvem-ervi/?msclkid=7cef4bb5b11ec90394931b0ec1f32

Styrets innstilling:
Styret forstår intensjonen. Begrunnelse for styrets holdning vil bli fremlagt på tinget. Styret,
mot Marcela Bustos stemme, støtter ikke forslaget.

Lovkomitéen:
Lovkomitéen har ingen kommentarer til forslaget.
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Forslag 21: Norges Basketballforbunds utdanning og autorisasjonsreglement –
Fra Styret NBBF
Styret foreslår å endre følgende i:
Lov for Norges Basketballforbund – Utdannings- og autorisasjonsreglement Kap. 2 og Kap.
4.
Slik lyder regelen i dag:
Kapittel 2 Trenere
A. Alminnelige bestemmelser
(1) NBBF er ansvarlig for utdanning av basketballtrenere.

(2) Kurs for trenere og trenerkandidater må ledes av en trenerinstruktør oppnevnt av NBBF.
(3) Trenerkursene skal avvikles etter de til enhver tid gjeldende kursplaner i NBBF.
(4) I tillegg til kvalifisering for trenerlisens på de måter som er beskrevet i B – E nedenfor
kan lisenskrav oppfylles ihht. Generelle krav til trenerlisens – krav til kompetanse og
kompetansevedlikehold vedtatt av styret 18.02.2018, se pkt. F nedenfor.

F. Trenerlisens
For å trene og/eller forestå ledelse i kamp for lag tilsluttet NBBF, skal den aktuelle treneren
inneha lisens for det aktuelle nivået.
Trenerlisens innvilges for to år om gangen på bakgrunn av de generelle krav som til enhver
tid er fastsatt av forbundsstyret. (*se Generelle krav til trenerlisens – krav til kompetanse og
kompetansevedlikehold vedtatt av styret 18.02.2018). Krav til kompetanse og
kompetansevedlikehold skal representere en tungtveiende del av kriteriene for å få innvilget
lisens.

Kapittel 4
Autorisasjon, utstedelse og fornyelse av autorisasjonsbevis for trenere

A. Autorisasjon og utstedelse av autorisasjonsbevis
(1) Kandidater som har bestått trenerkurs skal, hvis de selv ønsker det, autoriseres
som trenere under NBBF.
(2) NBBF avgjør i hvert enkelt tilfelle hvorvidt prøver til trenergraden er bestått.
En kandidat kan pålegges ny prøve på et eller flere områder før resultatet bestått eller ikke
bestått avgjøres.
(3) Alle trenerkort utstedes i NBBFs regi.
B. Gyldighet av autorisasjonsbevis
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(1) Trenerkort for Trener 1, 2 og 3 skal gi kortinnehaveren gratis adgang til alle
basketballkamper arrangert av Norges Basketballforbund og dets tilsluttede regioner og
klubber.
(2) Når en gyldighetsperiode er utløpt, må autorisasjonsbeviset fornyes for at den oppnådde
grad og de oppnådde rettigheter skal beholdes.
C. Fornyelse av trenerkort
(1) Trenerkort gis til alle trenere med godkjent trenerlisens.

(2) Fornyelse av trenerlisens gjøres etter de til enhver tid gjeldende krav satt av NBBF.
D. Spesielle bestemmelser
(1) Hvis trenerkort ikke kan fornyes etter bestemmelsene i dette reglement,
medfører dette alene tap av forbundstreners rettigheter.

(2) NBBF kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i dette reglement.

Slik er forslaget:
Setningen «Forbundsstyret kan, i særlige tilfeller, midlertidig eller permanent, frata
trenersertifisering når det er avdekket grove brudd på idrettens verdier og retningslinjer»,
legges til under kap. 2 (F) og Trenerlisens blir erstattet med trenersertifisering i hele NBBFs
lov og reglement.

Begrunnelse:

NBBF er utsteder av trenersertifisering og ansvarlig, ved særskilte tilfeller mener vi at det er
ansvarlig at NBBF kan inndra trenersertifisering.
Endre fra lisens til sertifisering, handler om å skille mellom lisens som også inkluderer
forsikring og kompetanse.

Lovkomitéen:

Lovkomitéen har følgende bemerkninger:
Lovkomiteens vurdering er at forslaget strider mot NIFs lov § 2-2 og § 11-7 (tap av
trenersertifisering fremstår som en straff som det ikke er grunnlag fori NIFs lov). Det kan
også reises spørsmål ved om forslaget fratar ansatte det vern arbeidsmiljøloven skal gi,
siden det potensielt kan innebære at man kan gjennomføre en oppsigelse uten at lovens
krav er oppfylt.
Der det er tale om grove brudd på idrettens verdier og retningslinjer, så skal reaksjoner på
dette følge NIFs lov og følge prosedyrene i denne og ikke gjennomføres på en annen "lokal"
måte (se f.eks NIFs lov § 11-11 og §11-12). Det er en av årsakene til at det i utgangspunktet
ikke er tillatt med egne domsutvalg i hvert særforbund.

Lovkomitéen kan ikke anbefale tinget å vedta et forslag som er i strid med NIFs lov.
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Forslag 22: EasyBasket regler og retningslinjer – Fra Lommedalen IL Basket
Lommedalen IL Basketball ber forbundsstyret justere regelverket for EasyBasket i
årsklassene U11-13, slik at det åpnes for å føre score i kampene og vise resultat på en tavle.
EasyBasket regler og retningslinjer.
Slik lyder regelen i dag:

EasyBasket-reglementet er ikke med i NBBFs lovverk.

Slik er forslaget:
Det åpnes for føring av score i EasyBasket U 11-13.
I 2020 vedtok NBBF nye regler for EasyBasket. I disse reglene står det blant annet at «Det
verken føres eller vises resultater i EasyBasket. Resultater skal ikke vises på tavle eller føres
på kampskjema». I EasyBasket-turneringer i årsklassene U11-13 bør det nå åpnes for føring
av score på skjema og at det kan vises på tavle. Dette (endringen) behøver ikke å være noe
krav.

Begrunnelse:
Intensjonene til det gjeldende EasyBasket-regelverket er gode, både når det gjelder å unngå
fokus på resultat for de yngste, legge til rette for enkle arrangementer og enkel deltagelse
og rekruttering. Men en del klubber har lag med spillere som har startet tidlig med basket.
Når disse spillerne blir 11-12 år, vil det være demotiverende hvis de aldri får spille kamper
der det føres score. Barn elsker å konkurrere, om de taper eller vinner. I denne
aldersgruppen er barna så store at de ønsker å vite hva resultatet i kampene blir. De er også
store nok til å begynne å lære å øve på situasjoner der det er jevnt mot slutten av kamper.
Andre idretter vi kan sammenligne oss med, fører resultat på dette alderstrinnet (fra U11).
Det må ikke nødvendigvis være obligatorisk å føre score. Men det må åpnes for at man kan
gjøre det. Det er viktig å gi et godt tilbud både til nybegynnere og viderekomne, og kamper
for øvede spillere uten score i disse årsklassene, er ikke et godt nok tilbud. Føring av score
vil dessuten kunne gjøre det enklere for regionene å sette opp kamper med jevnest mulig
motstand, noe som også er en intensjon med EasyBasket.

Styrets innstilling:
Styret avventer debatten under tinget og behandler saken deretter.

Lovkomitéen:
Lovkomiteen har følgende bemerkninger:
NIFs barneidrettsbestemmelser sier følgende om dette:

Bestemmelser om barneidrett 1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med
det året de fyller 12 år. 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
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a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og
først og fremst i egen klubb.
b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9
år.

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i
Norge, Norden og Barentsregionen.
d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på
konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året
de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.
f) Barn til og med det året de fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og
tilsvarende.

g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer
-NIFs regler er således ikke til hinder for det foreslåtte vedtaket.
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Forslag 23: Reglement for BLNO menn – Fra Region Midt
Region Midt foreslår og endre følgende i:
Reglement for BLNO menn (3) og (4)

Slik lyder regelen i dag:
(3) Klasseinndeling
a) BLNO menn består av 10 lag

b) Kun ett lag fra hver klubb kan spille i BLNO menn

(4) Opprykk/Nedrykk
Lag 9 og 10 rykker ned til regional 1. divisjon, men er kvalifisert til deltakelse i årets
kvalifiseringsturnering for påfølgende sesongs BLNO menn.
Hvis ikke nok lag i regional 1. divisjon ønsker opprykk, tilbys ledige plasser til de lagene som
rykket ned fra ligaen, prioritert etter den rangeringen som de fikk i seriespillet.

Slik er forslaget:
(3) Klasseinndeling

a) BLNO menn består av 10 12 lag
b) Kun ett lag fra hver klubb kan spille i BLNO menn

(4) Opprykk/Nedrykk

Lag 9 og 10 11 og 12 rykker ned til regional 1. divisjon, men er kvalifisert til deltakelse i årets
kvalifiseringsturnering for påfølgende sesongs BLNO menn.
Hvis ikke nok lag i regional 1. divisjon ønsker opprykk, tilbys ledige plasser til de lagene som
rykket ned fra ligaen, prioritert etter den rangeringen som de fikk i seriespillet.

Forslagshistorikk:

BLNO har blitt spilt med et varierende antall lag. For noen år siden var det seks lag i serien,
de siste årene har det vært 10. Det har i mange år manglet reelle utfordrere til BLNO-lagene
og nasjonal førstedivisjon er ikke gjennomført for å unngå konkurranse med Firi/BLNO om
deltagende lag.
I kvalifiseringen i mars 2022 stilte tre lag fra regional førstedivisjon: Kristiansand Parates,
Ullern og Oppsal. Disse forpliktet seg til spill i Firi-ligaen om de skulle rykke opp. Et av disse
lagene, Oppsal, slo Nidaros Jets og rykker opp.
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Nidaros Jets rykker ned og vil etter alt å dømme ikke ha livets rett uten en plass i Firi -ligaen.
Forholdene ligger ikke til rette for et snarlig opprykk da laget ikke vil få tilstrekkelig sparring
i regional førstedivisjon.
Nidaros Jets omfatter som klubb kun eliteserielaget – som består av lokale spillere og NTNU.
studenter fra andre deler av landet – og er Region Midts eneste representant i Firi-ligaen for
menn.

Medlemstallet i NBBF har økt med 50 % siden 2015 (fra 9842 i 2015 til 14703 i 2020) og vi
har igjen et landslag. Interessen er økende i en periode hvor andre idretter har tapt
medlemmer.
I Region Midt har vi rundt 30 % økning det siste året, godt hjulpet av at Nidaros Jets har spilt
Firi-kamper i ny, publikumsvennlig arena, arrangert basketcamper med mer enn 250 barn
og vært aktive med å engasjere barn og unge på lokale utebasketbander gjennom
sommeren.

For å fortsette den gode utviklingen er det viktig at vi nå benytter muligheten for å utvide
eliteserien til 12 lag med alle basketregionene representert.

Begrunnelse:
Basket er i sterk vekst i Norge. Vi har mange flere lag og spillere i bredden og flere gode lag
i toppen. En drømmesituasjon for BasketNorge.

Med flere enn 10 lag som ønsker å spille i Firi-ligaen – og muligheten til å inkludere lag fra
alle fem regionene -er dette en gylden anledning til å øke antallet lag fra 10 til 12.
Det å ha et Firi-lag i egen region er av avgjørende betydning for

-

Rekruttering av barn og unge til sporten
Sportslig utvikling på bredde- og toppnivå
Interesse blant publikum, sponsorer og media
Inntekter og arrangementskompetanse

En utvidelse av Firi-ligaen vil kunne få konsekvenser for serieoppsettet. Dette vil bestemmes
av styret i NBBF i samarbeid med alle Firi-klubbene.
Vi oppfordrer Baskettingets representanter til å ta vare på denne muligheten for fortsatt
vekst og utvikling i alle regionene og en Firi-liga for fremtiden.
Stem på en utvidelse av antall lag i Firi-ligaen!

Styrets innstilling:

Styret tar ikke stilling til forslaget, men avventer debatten på tinget.

Lovkomitéen:
Lovkomitéen har ingen kommentarer til forslaget.
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Forslag 24: Nasjonal 1. divisjon – Fra Styret NBBF
Styret foreslår en diskusjon om følgende:
Forbundstinget i 2020 ba styret utrede gjeninnføring av nasjonal 1. divisjon.

Det ble i mars 2022 gjennomført en høring blant aktuelle klubber om ulike modeller for en
slik serie.

Modellene som ble presentert for de aktuelle klubbene:
Modell 1:
Firi-liga - nåværende struktur.
Førstedivisjon - regionalt seriespill og nasjonal elite 8 sluttspill.
Firi kvalifisering - nåværende struktur.
Basert på kostnadsoversikt for lignende turneringer vil deltakende lag påregne en kostnad
(reise, opphold og dommerkostnader) på ca. 30.000, - eksklusiv kostnader tilknyttet
regionalt seriespill og nasjonal serieavgift.

Modell 2:
Firi-liga - nåværende struktur.
Førstedivisjon - nasjonale turneringshelger og nasjonal elite 8 sluttspill.
Firi kvalifisering - nåværende struktur.
Basert på kostnadsoversikt for lignende turneringer (reise, opphold og do mmerkostnader)
vil deltakende lag regne med en kostnad på ca 30.000, - pr turneringshelg eksklusiv
nasjonal serieavgift.
Med 6-8 deltakende lag er det mulig med fire turneringshelger og tre kamper pr
turneringshelg.
Eksempelvis vil totale kostnader på om lag 150.000,- eksklusiv serieavgift.

Modell 3:
Firi-liga - nåværende struktur.
Førstedivisjon - tradisjonelt nasjonalt seriespill og nasjonal elite 8 sluttspill.
Firi kvalifisering - nåværende struktur.
Basert på kostnadsoversikt vil et nasjonalt seriespill med minst 18 seriekamper og Elite 8
sluttspill koste (reise, opphold og dommerkostnader) deltakende lag omtrent 260.000, eksklusiv nasjonal serieavgift.

Modell 4:
Firi-liga - inndelt i Firi A og Firi B etter lisens.
Førstedivisjon - inkludert i Firi B.
Firi kvalifisering - nåværende struktur.
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Modellen er basert på seriestrukturen til øverst serie i Danmark. Denne turneringsform
krever 12-14 deltakende lag. Firi-liga A og Firi-liga B er inndelt etter lisens basert på
arrangement-, arena- og organisasjonskrav.
Denne modellen kan passe i en overgang mellom dagens Firi-liga struktur og en struktur der
man har en tradisjonell Firi-liga og en tradisjonell førstedivisjon.
Firi-liga A lag spiller trippelserie mot andre Firi-liga A lag, og dobbelserie mot Firi-liga B lag.
Firi-liga B lag spiller trippelserie mot andre Firi-liga B lag, og dobbelserie mot Firi-liga B lag.
Alle lagene er på samme tabell. De åtte beste lagene går til sluttspill. De to nederste lagene
skal spille Firi-liga kvalifisering.
Baser på kostnadsoversikten vil denne modellen være på samme nivå som dagens Firi-liga.

Responsen på de fire alternativene viste at de aktuelle klubbene i hovedsak er positive til
modell 1 og 2, både for kommende sesong og i et femårs perspektiv. Det var til dels
interesse for Modell 3 på sikt, mens modell 4 fikk lav oppslutning.

På bakgrunn av de alternativene som ble presentert og responsen fra klubbene, ønsker
styret en diskusjon på tinget om veien videre i denne saken.

Beslutning:
Tinget gir styret fullmakt til å iverksette eventuelle justeringer som berører dagens struktur
for 1. divisjon og/eller prøveordninger før eventuelle endringer i kampreglementet kan
vedtas og tre i kraft på neste ordinære Basketballting i 2024.

Lovkomitéen:
Lovkomiteen har følgende bemerkninger:
Forslaget gir svært vide fullmakter til styret og rammer ikke på noen måte inn hva slags
justeringer eller prøveordninger som kan gjennomføres. Det gis en carte blanche fullmakt
som 1M klubbene ikke vil se rekkevidden av på vedtakstidspunktet. Ideelt sett burde styrets
fullmakt være koblet til at berørte klubber skal være involvert i både prosess og
godkjenning av evt nye ordninger. I motsetning til Firi-liga klubbene har ikke 1M klubbene
sikker representasjon på Tinget og vedtaket vil da potensielt fattes uten at disse blir hørt.
Man kan stille spørsmålstegn ved om forslaget går lenger i forhold til myndighetsoverføring
enn det som følger av NBBFs lov, jfr lovens § 20.

Lovkomiteen er også av den oppfatning at teksten bør klarlegges ved at ordet "vedtas"
byttes ut med "foreslås" og teksten "tre i kraft" tas ut, idet teksten synes å legge en føring for
at forslaget vil vedtas og ha en umiddelbar ikrafttredelse og slik sett innebærer en slags
forhåndsbinding av neste ting.
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Budsjett 2022 – 2023
Generelt
•

Aktivitetsnivå er fortsatt nøye tilpasset inntekter og plan for fremtidig
resultatutvikling.

Kommentarer til hovedposter i budsjettet:
Inntekter

•
•
•
•

•
•
•

Post 2 tilskudd fra NIF –med en konservativ vekst, og forutsetter en svak øking i
2023.
Post 3 tilskudd fra NIF –med en konservativ vekst, og forutsetter en svak øking i
2023.
Annen aktivitetsbundet støtte – er lagt inn konservativt gjennom hele perioden.
Egenandeler og påmeldinger – er en konsekvens av planlagt aktivitetsnivå for
landslag og Firi.
Lisensinntekter – konservativ økning i budsjett 2022 i forhold til budsjett 2020/21,
beregnet ut fra vekst i antall lisenser., dvs. nye medlemmer.
Momskompensasjon – konservativt budsjettert i 2022 og for 2023.
Sponsorinntekter – forutsatt en økning i perioden grunnet økte personalressurser
sentralt som blant annet skal arbeide med dette.

Kostnader

•

•

•

•

Aktivitetsmidler bredde (Post 2, del 2 og Post 3)
– Generell økning i perioden
– Endelig nivå avhengig av tilskudd, må vurderes årlig
– Klubbutvikling – økning gjennom perioden
– Økning i trener- og dommerutvikling
– Rekruttering – søkt satsing på flere medlemsklubber
– 3X3 - fortsatt satsing med Sparebankstiftelsen midler
– Parabasket – øremerkede midler fra Post 3, Gjensidigestiftelsen og DAM
Aktivitetskostnader toppidrett (landslag og eliteserier)
– Kostnader til landslag stabil gjennom perioden, hvor aldersbestemte landslag
og regionslag er prioritert.
– Kostnader eliteserier stabilt i perioden, eventuelle endringer må finansieres
av seriekontingenter
Lønns- og administrasjonskostnader
– Endring i administrasjonen økte kostnader.

I avdeling 12 – STYRENDE ORGANER Utgjør honorar til styrets leder kr 100 000 og
annen godtgjørelse kr 1 271. Øvrige styremedlemmer utgjør kr 45 000 i styrehonorar.
I budsjett for 2022 er det foreslått en økning av honorar til styrets leder til på kr.
55 000 til 155.000 kr.
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