Protokoll Basketballtinget 2018
Innholdsfortegnelse
Introduksjon til Basketballtinget

3

Sak nr. 1, opprinnelig sak nr. 2. Valg av dirigenter og referenter

3

Sak nr. 2, opprinnelig sak nr. 1. Godkjenning av fullmakter.

3

Sak nr. 3. Valg av redaksjonskomité for ting protokollen og to representanter til å undertegne denne på
vegne av representantene.
3
Sak nr. 4. Fastsettelse av forretningsorden.

4

Sak nr. 5. Fastsettelse av Tingets dagsorden.

4

Sak nr. 6. Åpning.

4

Sak nr. 7. Behandling av Forbundsstyrets og komiteenes beretninger for arbeidsårene 2016 og 2017.

5

Sak nr. 8. Regnskap 2016 og 2017 med regnskapsrapporter og kontrollkomiteens uttalelse.

7

Sak nr. 9. Behandling av innkomne forslag.

7

Forslag 1: Lov for Norges Basketballforbund §14 Basketballtinget (2)

7

Forslag 2: Lov for Norges Basketballforbund §20 NBBFs styre

8

Forslag 3: Lov for Norges Basketballforbund §21 Faste komiteet (1) 2. Valgkomiteen

9

Forslag 4: Lov for Norges Basketballforbund §21 Faste komiteer (1) 7. Hederskomiteen

9

Forslag 5: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 5. Turneringer. A. Spillesystem (1)

10

Forslag 6: Kapittel 5 O Norgesmesterskap U16 og U19NM evt, kap 6 G nytt punkt (4)

10

Forslag 7: Kapittel 6. Spilleres, laglederes og funksjonærers kvalifikasjoner B. Kvalifikasjoner under
turneringer, (2)

11

Forslag 8: Kapittel 6. Spilleres, laglederes og funksjonærers kvalifikasjoner B. Kvalifikasjoner under
turneringer, (3)

11

Forslag 9: Kapittel 6. Spilleres, laglederes og funksjonærers kvalifikasjoner B. Kvalifikasjoner under
turneringer, (3)

11

Forslag 10: Kapittel 6 Spilleres, laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner,

12

Forslag 11: Kapittel 9. Overgang A. Begrensninger i klubbenes rett til å kontakte medlemmene i annen
klubb, (1)

12

Forslag 12: Kapittel 9 Overgang Punkt 5 iii), Kapittel 9.B.5.6 og nytt punkt Kapittel 9.B.5.v)

12

Forslag 13: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 9 B. Generelle betemmelser (5)

13

Forslag 14: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 9 B. Generelle betemmelser, (6)

14

– Side 1 –

Forslag 15: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 9 B. Generelle betemmelser, (7)

14

Forslag 16: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 9 D. Overgang Parallell spilletillatelse, (1)
14
Forslag 17: Reglement for Kvinneligaen - nytt punkt og Reglement for Basketligaen (BLNO)

15

Forslag 18: Reglement for regional 1.divisjon (5) Sluttspill, opprykk/nedrykk punkt a) og b)

16

Forslag 19: Reglement for regional 1. divisjon (5) Sluttspill, opprykk/nedrykk punkt a)

17

Forslag 20: Utdannings- og autorisasjonsreglementet Kapittel 1 Dommere

17

Forslag 21: Utdanning- og autorisasjonsreglementet Kapittel 2 Trenere

20

Forslag 22: Norges Basketballforbunds utdannings- og autorisasjonsreglement Kapittel 3

21

Forslag 23: Kapittel 4 Autorisasjon, utstedelse og fornyelse av autorisasjonsbevis for trenere

22

Forslag 24: Norges Basketballforbunds utdannings- og autorisasjonsreglement Kapittel 5
Overgangsbestemmelser

23

Forslag 25: Norges Basketballforbunds sanksjonsreglement Punkt 2 i)

24

Forslag 26: Reglement om sanksjoner ved diskvalifiserende fouls eller usportslig oppførsel

24

Forslag 27: Reglement om sanksjoner ved diskvalifiserende fouls eller usportslig oppførsel

25

Forslag 28: Norges Basketballforbunds protest- og appellreglement Kapittel 2 Protester (7)

26

Forslag 29: Norges Basketballforbunds protest- og appellreglement Kapittel 3 Appeller (5)

26

Sak nr. 10. Behandling av justert Strategiplan 2016 - 2020.

27

Sak nr. 11. Fastsettelse av langtidsbudsjett 2018 - 2020.

30

Sak nr. 12. Valg.

32

Sak nr. 13. Engasjere revisor.

34

Sak nr. 14. Fastsettelse av avviklingssted for Forbundstinget i 2020.

34

AVSLUTNING

35

– Side 2 –

Introduksjon til Basketballtinget
Før åpningen av Basketballtinget 2018 spør NBBFs president Jan Hendrik Parmann om det er innvendinger i
forhold til innkallelsen til forbundstinget?
Fyllingen Basketballklubb ved Stein Håkon Nes (SHN) ber om ordet og refererer til §14 hvor vanlig praksis
med skriftlig innkalling ikke er gjort til dette tinget. SHN mener at dette kan gjøre at vi ikke har den flora av
forslag som man ellers kan ha.
SHN trekker inn forslag 17 om navnevalg på KL og BLNO som han mener er et nytt forslag som er sendt inn
etter fristens utløp, mens SHN har sendt inn et forslag som ikke er tatt med. Likebehanding som et viktig
prinsipp i norsk basket. Det er her gjort noe som ikke er gjort i henhold til lover og regler.
Jan Hendrik Parmann orienterer om at spørsmålet om inkallingens lovlighet er rettet til juridisk kompetanse i
egen organisasjon og konkluderer med at det er innenfor loven å kun publisere dette på NBBFs offisielle
hjemmeside. Parmann viser forståelse for ønsket, og sier seg enig i at det for fremtiden er en god
medlemsbehandling og også sende ut innkallelsen i from av e-post.
På spørsmål til Stein Håkon Nes om han ønsker å be tingforsamlingen om å underkjenne selve innkallelsen
blir dette avkreftet.
Parmann orienterte om at hvorvidt forslagene som Stein Håkon Nes stilte spørsmål ved skal tas opp til
bahandling vil bli tatt stilling til under sak nr. 5, som fastsetter tingets dagsorden.
Parmann foreslår av praktiske årsaker at sak nr. 2, valg av dirigenter og referenter, behandles først. Tinget
hadde ingen innvendinger til dette.
Sak nr. 1, opprinnelig sak nr. 2. Valg av dirigenter og referenter
Dirigenter: Tor Christian Bakken
Referenter: NBBFs adminstrasjon v/ Torkild Rødsand og Hanne Funder
Enstemmig vedtatt.

Sak nr. 2, opprinnelig sak nr. 1. Godkjenning av fullmakter.
Dirigenten informerer, viser til tilleggsdokumenter og deltakerliste, og tar så navneopprop.
Det ble orientert om justeringer som omhandler delegatene Håvard Helstrup, representerer Region Vest, og
Per Burud, som representerer Drammen BBK.
Begge godkjent med tale, forslags- og stemmerett.

Sak nr. 3. Valg av redaksjonskomité for ting protokollen og to representanter til å
undertegne denne på vegne av representantene.
Redaksjonskomité: Fredrik Hannestad, Håvard Helstrup, Eva Male-Davidsen
Underskrivere: Mathias Aarskog og Marie Lyslid.
Enstemmig vedtatt.
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Sak nr. 4. Fastsettelse av forretningsorden.
Dirigenten informerer om tingets gjennomføring.
Styrets forslag til forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak nr. 5. Fastsettelse av Tingets dagsorden.
Stein Håkon Nes redegjør for Fyllingen BBK sitt forslag som ikke er tatt med i tingpapirene. Dette gjelder
reglement for regional 1M hvor de mener ordet kan, skal erstatte skal/må.
NBBFs organisasjonssjef Espen André Johansen ber om ordet for å redegjøre for hvorfor forslaget ikke er tatt
med. Forslaget ble mottatt 29. april som er etter fristen.
Dirigenten påpeker om at forslaget til forbundsstyret omhandlende navnevalg for toppseriene også er
innlevert etter fristen. Saken gikk så til votering.
Votering for realitetsbehandling
Fyllingen BBKs forslag:
For realitetsbehandling: 23
Mot realitetsbehandling: 23
Unnlot å avgi stemme: 6
Tinget har vedtatt at forslaget ikke skal realitetsbehandles.
Forbundsstyrets forslag omhandlende navn på toppseriene:
Mot: 4
Unnlot å stemme: 6
For: 42
Tinget har vedtatt at forslaget skal realitetsbehandles
Styrets forslag til dagsorden utover kommentarer over ble enstemmig vedtatt.

Sak nr. 6. Åpning.
InkluBasket ved Hege Rokne fortalte om det nye inkluderingsprosjektet.
Åpningstale ved President Jan Hendrik Parmann
Inkluderende, gøy og målrettet går rett inn i kjernen til det NBBFs står for. Overrekker gave til Hege Rokne
for hennes engasjement.
President Jan Hendrik Parmann ønsket velkommen til alle frammøtte. Spesielt ble styremedlem fra NIF,
Sigbjørn Johnsen takket for sin tilstedeværelse. I åpningstalen la han vekt på at det er 50 år siden Jan Peter
Hansen og Arne Stokke etablert Norges Basketballforbund. Vi har hatt en medlemsøkning i 2017 på ca 8 %.
Dette betyr at vi har hatt en samlet vekst på 14 % i denne tingperioden. Det er spesielt i klubbene i Region
Øst og Region Midt hvor økningen er størst. Det er viktig å tilrettelegge for dyktige klubber og gode trenere.
Gledelig er det at så mange tar trenerkurs.
Vi har kontroll på økonomien og på vei til å rigge administrasjonen til å lede vei videre. Basketbarometeret er
et nytt måleinstrument og viser sålangt at vi sakte begever oss i rett retning for norsk basket.
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Vi er midt inne i strategiplanen, så det vil være mindre justeringer som en sjekk på veien vi er på vei. Viktig at
vi bruker dette tinget til å se fremover, og mot NBBFs mål og medlemstall 16250 i 2022.
Sigbjørn Johnsen fra Norges Idrettsforbund får ordet. Takker for invitasjonen og at det er utrolig hvor fort to
år går siden sist ting. Det er jo et jubileumsår og 50 år er jo egentlig ikke så gale. Går litt tilbake og tanker om
hva man selv gjorde i 1968. Berømmer NBBF for økt medlemsmasse, og vår fortsatte målsetning om 16250
medlemmer. Legger også til at det er veldig godt gjort å ha økt egenkapital med 60% på to år.
Fellesskap, ærlighet, demokrati og likeverd. Idrett omfavner alle disse punktene som norsk idrett er. Norsk
idrett har 1,7 millioner unike medlemmer. Norsk idrett er lokal og aktivitet skjer der ute, der folk lever sine
liv og arbeider. Poenget er at vi er et lag og vi sammen skal vinne det store trofeet.
Det er noen viktige saker i NIF fremover.
Anlegg. Alle anlegg skal bygges lokalt, og en del med kommunale tilskudd. Anleggsløft i norsk idrett.
Økonomien for idretten for for den enkelte. Basket er relativt en billig idrett. Det samme er fotball. De
tekniske idrettene krever litt mere, men skal idretten være for alle, må ikke dørstokkene være for høye.
Trygghet og likestilling i norsk idrett.
Modernisere. Vi skal ikke kaste alt det gamle, men vi skal møte en ny tid med nye utfordringer.
Anlegg og møteplasser, idrett og helse. Lykke til med den flotte jobben dere gjør fremover. Idrettsglede for
alle er vårt store mål.
JHP overrekker gave til Sigbjørn Johnsen for hans deltakelse på Basketballtinget 2018.

Sak nr. 7. Behandling av Forbundsstyrets og komiteenes beretninger for arbeidsårene
2016 og 2017.
Beretningene ble gjennomgått og det kom følgende tilføyelser/rettelser og kommentarer:
Side 13 Dugnadslandslagene
Innspill fra Bergen Elite ved Fredrik Hannestad om side 13 – om «Dugnadslandslagene».
«En styreberetning skal i utgangspunktet være en nøktern og faktaorientert fortelling om hva styret har gjort
og oppnådd i tingperioden. Men i omtalen av «Dugnadslandslagene» har styret derimot valgt å komme med
en argumentasjonsrekke for hvorfor det etter styrets mening var riktig å vedta dette på tross av at
Forbundstinget i 2016 vedtok at seniorlandslag først skulle igangsettes fra 2020.
Men det vi reagerer på, er at styret i beretningen kritiserer kritikerne. Styret skriver at <sitat>: …Styret deler
ikke dette standpunktet og skulle ønske at en del av kritikerne hadde kontaktet styrets medlemmer
direkte.<sitat slutt>
Bergen Elite mener at Tinget, enten Forbundstinget eller Minitinget, er organisasjonens best egnede arena
for å fremføre kritikk til styret. Vi ønsker at NBBF skal være en åpen, inkluderende og demokratisk
organisasjon, og da hører det ingensteds hjemme å bruke styreberetningen til å kritisere kritikerne for å
bruke de demokratiske spillereglene. Styret må tåle at organisasjonen stiller relevante, kritiske spørsmål
under et Miniting uten at styret skal bruke påfølgende beretning til å sutre over kritikken.
Vi ber derfor om at de to siste avsnittene om «Dugnadslandslagene» på side 13 i styrets beretning slettes,
fordi dette i praksis mer framstår som et politisk partsinnlegg fra et ivrig styre, og ikke en nøktern beretning
om en ikke-tingvedtatt aktivitet.»
Hans Erik Johnsen: «Kritikken retter seg ikke mot den som åpent står frem på minitinget, men mot de andre
som snakker i bakgrunnen. Styret stryker ikke de to siste avsnittene, da dette er en avgitt årsberetning og den
redigeres ikke under tinget.»
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Fredrik Hannestad: «Ser ikke noen grunn til at man ikke har mulighet til at man i et ting kan stryke to avsnitt i
en beretning.»
Tor Christian Bakken: "Dette er styrets beretning og dette er hvordan styret har oppfattet en sak, og det er
opp til andre å være enig eller uenig.»
Vedlegg som Hannestad har levert blir tatt med som vedlegg i tingprotokollen.

Side 19 3MOT3 og synliggjøring av basketball
Marie Lyslid: «Hvor mange nye medlemmer har vi fått gjennom 3MOT3 satsingen?»
Jan Hendrik Parmann: «Vi har ingen konkrete tall på det. 3MOT3 er et konsept under utvikling så vi har per
dags dato ikke et konkret antall på nyrekrutterte medlemmer. Vi registrerer oss spørsmålet og har det i
tankene videre.»
Side 21 3.2. Rekruttering/frafall
Gunnar Ramsdal: «Fokus på antall medlemmer, her står det 10342 for 2016, men i Kontrollkomiteen sin
beretning står det 9939. Hvorfor er det ulike tall?»
Jan Hendrik Parmann: «Tall fra 2016 var kommet opp i 10300. Idrettsregistrering for 2017 er ikke kommet,
men førstegangstallene er kommet inn og indikasjonene er at vi vil passere 11000.»
Helge Gullaksen: «2016 er de offisielle tallene fra idrettsregistreringen som vi har fått fra administrasjonen.
Regner med at det er kommet med noen etterregistrering og muligens at da administrasjonen har lagt til
disse tallene.»
Espen André Johansen: «Klubbene registrerer til en viss tidsfrist som er 30. april, og så har vi et vindu som vi
kan gå inn og etterregistrere de som ikke har gjort jobben sin. Det offisielle tallet er 10342 for 2016 som er de
offisielle tallene som ligger i NIFs database.»
Styrets beretning ble godkjent med de ovenstående kommentarer.
Dommerkomiteens rapport gjennomgått
Jan Korshavn: Ber om å få lagt til noe i 2. avsnitt om navn hvor følgende setning falt bort i redigering: «i 2016
dømte Viola Györgyi i kvartfinale, semifinale og finale i VM for U17 kvinner i Spania. Det er første gang en
dommer fra Norge har dømt en finale i et FIBA mesterskap.»
Setningen er vedtatt lagt til i Dommerkomiteens beretning ved akklamasjon.
Dommerkomiteens rapport godkjent med overstående tilføyelse.
Lovkomiteens rapport gjennomgått og godkjent uten tilføyelser.
Appellkomiteens rapport gjennomgått og godkjent uten tilføyelser.
Sanksjonsutvalgets rapport gjennomgått og godkjent uten tilføyelser.
Følgende hadde ordet i sak 7:
Tor Christian Bakken, Fredrik Hannestad, Hans Erik Johnsen, Gunnar Ramsdal, Jan Hendrik Parmann, Helge
Gullaksen, Espen André Johansen, Jan Korshavn
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Sak nr. 8. Regnskap 2016 og 2017 med regnskapsrapporter og kontrollkomiteens uttalelse.
Regnskapet for 2016 ble gjennomgått under minitinget.
Regnskapet for 2017 ble så gått gjennom mer i detalj.
Jan Hendrik Parmann: «Ekstraordinære personalkostnader i 2017 som ble gjort som engangskostnader
gjorde at vi styrte mot et underskudd, men pga reduserte forsikringskostader ble det endelige reultatet i tråd
med langtidsbudsjettets føringer.»
Marie Lyslid: «Regionene har betalt inn for mye i personsforsikring, får vi dette tilbakebetalt?»
Jan Hendrik Parmann gjør Marie Lyslid oppmerksom på at det er snakk om lisensforikring og ikke
pensjonsforsikring.
Dirigent foreslår at vi lar denne saken ligge og kommer tilbake til det når svar foreligger.
Votering: Regnskap for 2016 og 2017 med revisors og kontrollkomiteens rapporter ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ord i saken: Sigrid Wildish, Marie Lyslid, Jeanette Antoniazzi, Jan Hendrik Parmann, Tor
Christian Bakken.

Sak nr. 9. Behandling av innkomne forslag.
Forslag 1: Lov for Norges Basketballforbund §14 Basketballtinget (2)
Fra Styret NBBF
Forslag til ny ordlyd:
(2) Tinget innkalles av styret med minst to måneders varsel til de organisasjonsledd som har
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på NBBFs
internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort
tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på forbundstinget må være
styret i hende senest fire uker før forbundstinget, og skal være skrevet på eget skjema utarbeidet av
NBBF. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut/gjort
tilgjengelig senest to uker før Basketballtinget.
Votering: Enstemmig.
Forslaget ble vedtatt.
Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Tor Christian Bakken.

– Side 7 –

Forslag 2: Lov for Norges Basketballforbund §20 NBBFs styre
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
NBBF ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene.
(1) Styret skal bl.a.:
a) Virke for basketballspillets fremgang og utvikling i Norge og representere norsk basketball overfor
utlandet.
b) Iverksette forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
c) Føre tilsyn med og rådgi forbundets administrasjon og daglige ledelse, representere forbundet utad
og utøve dets faglige myndighet.
d) Påse at forbundets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med de vedtak som
er fattet på forbundstinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at forbundet har en
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig
økonomistyring. e) Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
f) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra forbundstinget eller som forbundsstyret finner
påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.
g) Utarbeide søknader om økonomisk støtte.
h) Påse at forbundets lover, bestemmelser og vedtak etterleves.
Den daglige ledelsen av forbundet skal ivaretas av den generalsekretær styret har ansatt til å forestå
dette, i samsvar med den til enhver tid gjeldende stillingsinstruks.
Den daglige ledelsen av forbundet skal ivaretas av den generalsekretær styret har ansatt til å forestå
dette, i samsvar med den til enhver tid gjeldende stillingsinstruks.
Votering: Enstemming.
Forslaget ble vedtatt.
Følgende hadde ordet i saken: Hans Erik Johnsen
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Forslag 3: Lov for Norges Basketballforbund §21 Faste komiteet (1) 2. Valgkomiteen
Fra Styret NBBF
Forslag til ny ordlyd:
7. Valgkomité:
Valgkomiteen velges på forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem
innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på Basketballtinget, med unntak av
valgkomité.
Valgkomiteen skal senest seks (6) måneder før Basketballtinget starte sitt arbeid og skal snarest mulig
etter dette kontakte det sittende styrets og komitéenes medlemmer for å få status på medlemmets
ønske om å fortsette i vervet i NBBF. Valgkomitéen skal også, før arbeidet med å kartlegge kandidater
til styret og komitéene starter, gjennomføre en dialog med NBBFs generalsekretær.
Diskusjon:
Motforslag Drammen: Setningen «Valgkomitéen skal også, før arbeidet med å kartlegge kandidater til
styret og komitéene starter, gjennomføre en dialog med NBBFs generalsekretær» strykes.
Forslagene gikk så til votering.
Votering:
Del 1 Styrets forslag setning: «Valgkomiteen skal senest seks (6) måneder før Basketballtinget starte sitt
arbeid og skal snarest mulig etter dette kontakte det sittende styrets og komitéenes medlemmer for å få
status på medlemmets ønske om å fortsette i vervet i NBBF.»
Mot: 6, Avholdende: 1, For: 45.
Forslaget ble vedtatt
Del 2 Styrets forslag setning: «Valgkomitéen skal også, før arbeidet med å kartlegge kandidater til styret og
komitéene starter, gjennomføre en dialog med NBBFs generalsekretær».
For: 8. Avholdende: 1. Mot 43
Forslaget ble ikke vedtatt, ergo Drammen sitt motforslag ble tatt til følge.
Følgende hadde ordet i saken: Hans Erik Johnsen, Jeanette Antoniazzi, Per Burud, Håvard Helstrup, Joacim
Holter, Ingeborg Kaus, Eva Male-Davidsen, Skien, Tommy Gundersen

Forslag 4: Lov for Norges Basketballforbund §21 Faste komiteer (1) 7. Hederskomiteen
Fra Styret NBBF
Forslag til ny ordlyd:
§7. Hederskomité:
a) NBBFs hederstegn kan tildeles enkeltpersoner og organisasjoner som har gjort eller gjør en
fremragende innsats for norsk basketball eller har medvirket til å styrke det internasjonale
samarbeidet på en særdeles fortjenestefull måte.
b) Begrunnet innstilling om tildeling av hederstegn skal fremsettes skriftlig av klubbstyre,
regionstyre, idrettskrets eller forbundsstyremedlemmer. Forslagene skal behandles
konfidensielt.
c) Forslagene behandles av en egen komité som består av tre (3) personer som velges på
forbundstinget. Forslag skal behandles av Hederskomiteen innen 31. mars og 30. september
hvert år forutsatt at forslag mottas senest én måned før disse fristene. Forslag som enstemmig
bifalles av komiteen oversendes forbundsstyret for godkjenning. Forbundsstyrets vedtak skal
være enstemmig. I tilfelle et forslag ikke blir godtatt, skal melding om dette sendes
forslagsstiller(ne) konfidensielt.
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d) Tildeling av hederstegn skal finne sted på forbundstinget eller i forbindelse med et for
mottager egnet arrangement senest ett år etter at hederstegnet er vedtatt.
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.
Diskusjon:
Motforslag Hederstegnkomiteen: Legge til Hederstegnkomiteen i §7 b).
Votering:
Styrets forslag: Enstemmig.
Hederstegnkomiteen: Legge til Hederstegnkomiteen i §7 b). Forslaget falt.
Styrets forslag vedtatt.
Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Sigrid Wildish, Hans Erik Johnsen, Tor Christian Bakken,
Jeanette Antoniazzi, Helle Stokke, Dana Meknas, Håvard Helstrup, Jon Aadne Aadnesen, Gøril Wold Wægger

Forslag 5: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 5. Turneringer. A. Spillesystem (1)
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
Spilles en turnering etter poengsystemet, spiller hvert lag et likt antall kamper mot
hvert av de øvrige lag i turneringen. Vunnet kamp gir 2 poeng, tapt kamp gir 0.
Votering: Enstemmig.
Forslag vedtatt.
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Jeanine Flaaten, Till Nummedal-Schrader.

Forslag 6: Kapittel 5 O Norgesmesterskap U16 og U19NM evt, kap 6 G nytt punkt (4)
Fra Styret NBBF
Forslag til tillegg
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.
Diskusjon:
Motforslag Persbråten: «på mellom 2000 og 5000 kroner» strykes og erstattes med «og bør maksimalt
tilsvare deltakeravgiften».
Forslag gikk så til votering
Votering:
Styrets forslag: Mot: 1, Avholdende: 3, For: 48
Motforslag fra Persbråten falt.
Styrets forslag vedtatt.
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Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Hans Eric Prestårhus, Sarah Slinning, Hans Erik Johnsen,
Siri W. Bogen, Ingeborg Kaus, Till Nummedal-Schrader,

Forslag 7: Kapittel 6. Spilleres, laglederes og funksjonærers kvalifikasjoner B. Kvalifikasjoner under
turneringer, (2)
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
(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.
Votering: 33 stemmer for.
Forslag vedtatt.
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Hans Erik Johnsen, Jon Aadne Aadnesen, Håvard
Helstrup, Till Nummedal-Schrader, Stein Håkon Nes, Eva Male-Davidsen, Helge Gullaksen, Tommy
Gundersen, Marie Lyslid, Joacim Holter

Forslag 8: Kapittel 6. Spilleres, laglederes og funksjonærers kvalifikasjoner B. Kvalifikasjoner under
turneringer, (3)
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
(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.
Votering: Enstemmig.
Forslag vedtatt.
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Nicholas Phillip, Stein Håkon Nes

Forslag 9: Kapittel 6. Spilleres, laglederes og funksjonærers kvalifikasjoner B. Kvalifikasjoner under
turneringer, (3)
Fra Styret NBBF
Forslag til ny ordlyd:
Alle spillere hvis navn er oppført i kampprotokollen i Eliteserien/Basketligaen, og krysset av for å ha vært på
banen, regnes for å ha deltatt i vedkommende kamp. For alle andre kamper gjelder at spillere som er oppført
i kampprotokollen, regnes for å ha deltatt i kampen.
Votering: Avholdende 1, For 49
Forslag vedtatt.
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Nicholas Phillip, Jeanette Antoniazzi, Håvard Helstrup
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Forslag 10: Kapittel 6 Spilleres, laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner,
Punkt 2 bokstav B punkt 3, 2. avsnitt.
Fra Region Vest
Forslag til ny ordlyd:
«En seniorspiller har rett til å delta i kamp for lag både i lavere og høyere klasse på samme dag, men det
forutsettes at spilleren har stått over en kamp i høyere klasse i forkant av kampen i lavere klasse. Alle spillere
hvis navn er oppført i kampprotokollen i Eliteserien/Basketligaen, og krysset av for å ha vært på banen,
regnes for å ha deltatt i vedkommende kamp. For alle andre kamper gjelder at spillere som er oppført i
kampprotokollen regnes for å ha deltatt i kampen»
Forslag trukket av Region Vest.
Følgende hadde ordet i saken: Jeanette Antoniazzi, Håvard Helstrup

Forslag 11: Kapittel 9. Overgang A. Begrensninger i klubbenes rett til å kontakte medlemmene i annen
klubb, (1)
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
(1) Før en representant for en klubb kan henvende seg til et medlem av en annen klubb for å påvirke
vedkommende til å skifte klubbtilhørighet, må den klubb vedkommende tilhører først informeres om at det
vil bli gjort en slik henvendelse. Dersom et navngitt medlem tar kontakt med en klubb, eller en representant
for en klubb, for å diskutere overgang eller mulig overgang til denne, skal den klubben som er kontaktet
underrette den klubben som spilleren tilhører om dette forholdet. Dette skal gjøres skriftlig til klubbens
offisielle epostadresse eller til klubbens valgte leder uten ugrunnet opphold og senest innen tre (3)
kalenderdager.
Votering: Enstemmig.
Forslag vedtatt.
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Jon Aadne Aadnesen

Forslag 12: Kapittel 9 Overgang Punkt 5 iii), Kapittel 9.B.5.6 og nytt punkt Kapittel 9.B.5.v)
(Forslag til lovendring er fra 2014 kom inn for sent).
Fra Region Vest
Forslag ny ordlyd:
Kapittel 9 overgang punkt 5 iii)
«Det påløper 14 dagers karantene dersom søknaden mottas i perioden 1. juli – 15. september»
Kapittel 9.B.5.6
«Overgang kan ikke innvilges når søknad mottas i perioden 15. september - 30. april»
Diskusjon: Forslag 12, 13 og 14 ble diskutert samlet.
Følgende votering ble gjennomført.

– Side 12 –

Forslag til nytt punkt
Kapittel 9.B.5.v) Det påløper 1 måneds karantene dersom spiller bytter klubb til en klubb i annen
region etter 15. september
Votering for seniorspillere:
For: 2. Avholdende: 0. Mot 50
Forslag for seniorspillere falt
Votering for yngre spillere:
Mot: 28
Forslag for yngre spillere falt
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Jeanette Antoniazzi, Hans Erik Johnsen, Tennaz
Javid, Jon Aadne Aadnesen, Till Nummedal-Schrader, Vegard Tøfte, Marie Lyslid, Josefine Caroline
Stokke Haugom, Jeanettte Antoniazzi, Eva Male-Davidsen, Mathias Aarskog, Dana Meknas, Trude
Drews, Stein Erik Rotegård, Anya Sødal, Håvard Helstrup, Helge Gullaksen, Anita Holan

Forslag 13: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 9 B. Generelle betemmelser (5)
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
(5) Søkeren kan spille offisielle kamper (approbert av NBBF eller tilsluttet region) for ny klubb når karantenetiden er utløpt. Karantene tiden løper fra og med den dato tidligere klubb har gitt sin aksept.
i)
Det påløper ingen karantenetid for spillere som ikke har deltatt i offisiell kamp de siste 12 månedene
før søknaden foreligger hos NBBF. ii)
ii) Det påløper ingen karantenetid når overgangssøknad
mottas i perioden 1. mai – 30. juni.
iii)
iii) Det påløper 14 dagers karantene dersom søknaden mottas i perioden 1. juli – 15. desember for
aldersbestemte klasser. For seniorklasser gjelder 14.dagers karantenetid dersom søknaden mottas i
perioden 1. juli – 1. februar.
iv)
iv) 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).
v)
Spiller som har deltatt i NM kvalifisering eller Scania Cup kvalifisering 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.
Votering:
Forslag iii) falt jamfør votering under forslag 12.
Forslag V) enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet i saken: Se forslag 12 da begge sakene ble behandlet under ett.
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Forslag 14: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 9 B. Generelle betemmelser, (6)
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
(6 a) Overgang kan ikke innvilges for seniorspillere når søknad mottas i perioden 02.februar – 30.
april.
(6 b) Overgang kan ikke innvilges i aldersbestemte klasser når søknad mottas i perioden 15. desember
– 30. april.
(6 c) Overgangsfrister gjelder ikke i kategoriene U13 og lavere, og ikke for spillere som ikke har
deltatt i approbert kamp de siste 18 måneder.
Votering:
Punkt 6 a) falt jamfør votering under forslag 13.
Punkt 6 c) vedtatt mot 1 stemme.
Forslag 6 c) vedtatt.
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Hans Erik Johnsen

Forslag 15: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 9 B. Generelle betemmelser, (7)
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
(7) Forbundsstyret kan etter særskilt søknad dispensere fra bestemmelsene i punkt 5 og 6, samt fra kapittel 6
B. Kvalifikasjoner under turneringer (2), dersom det finner at hensynet til spilleren/eller klubbene
rettferdiggjør dette.
Votering: Enstemmig.
Forslag vedtatt.
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Josefine Caroline Stokke Haugom

Forslag 16: Norges Basketballforbunds kampreglement Kapittel 9 D. Overgang Parallell spilletillatelse, (1)
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
(1) Én spiller kan inngå 1 – én – samarbeidsavtale som innebærer at spilleren er spilleberettiget for to
klubber samtidig (har parallell spilletillatelse), forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

i)

Spilleren må være 15 år eller mer det året den sesongen avtalen skal gjelde for,
starter. Gjelder bare for spillere med norsk statsborgerskap.
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ii) Samarbeidsavtalen gjelder for 1 – én sesong – og skal være godkjent av NBBF etter
søknad på særskilt skjema innen 15. desember den aktuelle sesongen. Søknaden skal
inneholde navn og fødselsdato på spilleren som søker parallell spilletillatelse, samt
godkjennelse fra de to klubbene. Den klubben som spilleren opprinnelig er medlem
av, benevnes” hovedklubb” (klubb A). Den andre klubben i samarbeidsavtalen
benevnes” samarbeidsklubb” (klubb B). Parallell spilletillatelse kan bare innvilges for
spill på lag i de to øverste divisjonene, og bare for én samarbeidsklubb.
Spiller som innvilges parallell spilletillatelse kan kun spille ligasluttspill for senior,
kvalifiseringsturneringer for eliteseriene eller tilsvarende seniorturneringer for én klubb
(uavhengig av om de to klubbene kan eller ikke kan møtes i det aktuelle sluttspillet).
Hvilken klubb som velges i så henseende skal angis i søknaden om parallell
spilletillatelse dersom intet valg oppgis skal det legges til grunn at klubb A er valgt.

iii)

I klubber der elitelaget er organisert som egen enhet i allianseidrettslag, kan
spilleredelta på alle lag i allianseklubben som om de to hadde vært én og samme
klubb. I slike tilfeller er parallell spilletillatelse ikke nødvendig.

iv) Det er under ingen omstendighet anledning til å spille for mer enn ett lag i sammeturnering.
Dispensasjon fra ii) ovenfor kan gis av styret i NBBF dersom særlige hensyn tilsier det og slike
hensyn er knyttet til klubb og/eller spiller eller forøvrig er godt begrunnet i særlige forhold som
f.eks sårbare klubb- eller utviklingsmiljøer og ingen vektige mothensyn tilsier at dispensasjon
bør nektes. Dispensasjon kan ikke gis for spill for to lag i samme aldersklasse.

Votering: Enstemmig
Forslag vedtatt
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Jeanine Flaaten, Till Nummedal-Schrader

Forslag 17: Reglement for Kvinneligaen - nytt punkt og Reglement for Basketligaen (BLNO)
Fra Styret NBBF
Forslag til redaksjonelle endringer:
Administrasjonen foretar redaksjonelle endringer hva angår ligaens navn i NBBFs lov- og regelverket dersom
endringen vedtas.
Forslag ny ordlyd:
[Ligaens navn, jfr. sak xx på Basketballtinget] er NBBFs øverste serie på herresiden, bestående av
norske idrettslag kvalifisert for deltakelse i ligaen. BLNO er underlagt NBBF, NIF og deres lover.
NBBFs styre skal ha rett til å gi [ligaens navn] midlertidig nytt navn dersom det inngås avtale om
navnesponsorat for ligaen og minst 50% av klubbene som spiller i ligaen gir sin tilslutning til det. Slik
avtale kan kun inngås for maksimalt tre år av gangen.
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Forslag til redaksjonelle endringer:
Administrasjonen foretar redaksjonelle endringer hva angår ligaens navn i NBBFs lov- og regelverket dersom
denne endringen vedtas.
Votering: Enstemmig.
Forslaget ble vedtatt.
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Jeanine Flaaten, Karl Otabor, Hans Erik Johnsen

Forslag 17 B: Navn på toppseriene
Forslag til ny ordlyd:
Basketballtinget vedtok … som nye navn for toppseriene for kvinner og menn.
Diskusjon: Det ble delt opp i to voteringer. Først, hvorvidt Kvinneligaen skal ha nytt navn, deretter ble det
votert over navnevalgene.
Votering:
Del 1: Skal Kvinneligaen få nytt navn?
Enstemmig
Forslaget er vedtatt.
Del 2: Forslag 1 Basketligaen kvinner/ Basketligaen menn
For: 21. Avholdende: 2. Mot: 28
Forslaget falt.
Del 2: Forslag 2 BLNO kvinner / BLNO menn
Avholdende: 6. Mot: 2
Forslaget er vedtatt.
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Jeanine Flaaten, Marie Lyslid, Stein Håkon Nes, Stein
Erik Rotegård, Eva Male-Davidsen, Karl Otabor, Anita Holan, Hans Erik Johnsen, Astrid Gjerde, Håvard
Helstrup, Ørjan Hansen, Jan Hendrik Parmann, Knut Roald Myhre, Fredrik Hannestad, Joacim Holter, Sarah
Slinning, Stein Håkon Nes

Forslag 18: Reglement for regional 1.divisjon (5) Sluttspill, opprykk/nedrykk punkt a) og b)
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
Opprykk til høyere serier (BLNO/KL)
Vinnerne av hver regionale 1M/1K er berettiget til å delta KL/BLNO kvalifisering. Den største regionen
i medlemstall gis en ekstra plass inn i kvalifiseringene. Dersom ingen av disse lagene ønsker å rykke
opp kan svakere plasserte lag i kvalifiseringen evt. fra regionseriene eller nedrykkede lag, søke om
opprykk. Plassering i kvalifiseringen og deretter regionserie vil da være avgjørende for hvem som
tilbys den eller de ledige opprykksplassene.
Det er ikke anledning til å rykke opp til Kvinneligaen/BLNO kvinner/menn uten at en har kvalifisert seg
via 1. divisjon eller via BLNO/KL kvalifiseringene.
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b) Spilleberettigelse i kvalifiseringene følger reglene til den serien laget har spilt i gjennom sesongen.
Spillere som er tilført klubben etter 15. desember eller som etter slik dato er tilbakeført etter opphold
i annen klubb eller spilleopphold uten å ha måttet løse ny lisens er ikke spilleberettiget i
kvalifiseringene.
Votering: Enstemmig
Forslag vedtatt
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Dana Meknas

Forslag 19: Reglement for regional 1. divisjon (5) Sluttspill, opprykk/nedrykk punkt a)
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
Vinnerne av hver regionale serie er berettiget til å delta i nasjonalt sluttspill for regional 1M/1K. Den
største regionen i medlemstall gis en ekstra plass inn i nasjonalt 1M/1K-sluttspill.
Votering: Enstemmig
Forslag vedtatt
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Dana Meknas

Forslag 20: Utdannings- og autorisasjonsreglementet Kapittel 1 Dommere
Fra Dommerkomiteen NBBF
Forslag ny ordlyd:
A.
(1)

Alminnelige bestemmelser
Norges Basketballforbunds Dommerkomité er faglig ansvarlig for utdanning av
basketballdommere.

(2)

Kurser for dommere og dommerkandidater må ledes av en dommerinstruktør godkjent av
NBBFs Dommerkomité.

(3)

Dommerkurs skal avvikles etter de til enhver tid gjeldende kursplaner i NBBF.

B.
(1)

Kampledere
Regionene er ansvarlige for å arrangere kamplederkurs.

(2)

Autorisasjon som kampleder krever gjennomført kampelederkurs med teoretisk og praktisk
kurs i basketballdømming for Easy Basket. Kandidater til kamplederkurs må være fylt 14 år.
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C.
(1)

Aspirantdommere
Regionene er ansvarlige for å arrangere aspirantdommerkurs.

(2)

For å kunne delta på aspirantdommerkurs må vedkommende være autorisert som kampleder
i Easy Basket. Kandidater til aspirantdommerkurs må være fylt 15 år.

(3)

Aspirantdommerkandidater må gjennomgå et teoretisk og praktisk kurs i basketballregler
og dommerteknikk.

D.

Regionsdommere
(1) Regionene er ansvarlige for å arrangere regionsdommerkurs. Dommersamling for
regionsdommere må holdes minimum en gang i året.
(2) For å kunne delta på regionsdommerkurs må en regionsdommerkandidat dømme minst 5
kamper og fungere som sekretariat (sekretær, tidtaker eller skuddklokkeoperatør) i minst 2
kamper, alle av varighet minst 4 x10 minutter effektiv tid. Vedkommende må være fylt 16 år.
(3) Regionsdommerkandidater må deretter gjennomgå et teoretisk og praktisk kurs i
basketballregler og dommerteknikk, hvoretter kandidaten får status som
regionsdommeraspirant.
(4) Som et ledd i regionsdommerkurset skal han avlegge en skriftlig teoretisk prøve.
(5) Aspiranter som ikke består teoriprøve kan avlegge ny prøve. Dersom denne ikke bestås senest
innen utgangen av første sesong etter regionsdommerkurset, må aspiranten delta på nytt
regionsdommerkurs for å få avlegge ytterligere teoriprøve.
(6) Aspiranter som består den skriftlige prøven skal gjennomgå en praktisk prøve, som går ut på
at aspiranten fungerer som dommer i en kamp av varighet som nevnt i punkt 2, og
fortrinnsvis sammen med en annen aspirant.
(7) Under den praktiske prøve nevnt i punkt 5, skal aspiranten bedømmes av en
autorisasjonskommisjon bestående av minst 2 medlemmer som må være godkjent av
NBBF/DK. Regionene er selv ansvarlig for å oppnevne disse kommisjonene.
Autorisasjonskommisjonen skal bedømme aspiranten etter de til enhver tid gjeldende
retningslinjer, og innstille aspiranten til regionsstyret med bedømmelsen «Anbefales
autorisert» eller «Anbefales ikke autorisert». Innstillingen sendes inn på gjeldende
autorisasjonsskjema.
(8) Regionsdommeraspirant som ikke består den praktiske prøve, kan avlegge ny praktisk prøve.
(9) Hvis aspiranten ikke består praktisk prøve ved annen gangs forsøk, mister han status som
regionsdommeraspirant.
(10) Aspiranten må ta nytt regionsdommerkurs dersom det går mer enn en hel sesong mellom de
to forsøkene på praktisk prøve.
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E.

Forbundsdommere
(1) Forbundsdommerkandidater må være autorisert som regionsdommer og ha minst 1 – en –
spillesesongs erfaring som sådan.
(2) Forbundsdommerkandidater foreslås av basketballregionene.
(3) Forbundsdommerkandidater som godkjennes av NBBF/DK skal gis status som
(4) Forbundsdommeraspiranter. Aspirantperioden skal ha en varighet av 1 – ett – år, men kan
forlenges dersom særlige forhold tilsier det.
(5) I løpet av aspirantperioden skal forbundsdommeraspiranten gjennomgå
Forbundsdommerkurs. Som en del av dette kurs skal aspiranten avlegge en skriftlig teoretisk
prøve. Aspiranten skal også avlegge og bestå den til enhver tid gjeldende fysiske test for
dommere.
(6) Består aspiranten den teoretiske prøven samt den fysiske testen, skal han gjennomgå den
praktiske prøve. Denne består i at han skal fungere som dommer i 2 – to – basketballkamper
på nasjonalt nivå med varighet som nevnt under D 2, fortrinnsvis sammen med en annen
aspirant.
(7) I hver av disse kampene skal aspiranten bedømmes av en autorisasjonskommisjon bestående
av 2 medlemmer, som skal bedømme aspiranten etter de til enhver tid gjeldende
retningslinjer. NBBF/DK er ansvarlig for oppnevnelse av autorisasjons-kommisjoner.
(8) Dersom NBBF/DK finner det nødvendig skal aspiranten dømme en 3. basketballkamp på
minimum samme nivå som de to første.
(9) Etter hver kamp skal kommisjonen oversende DK rapport med bedømmelse og nærmere
vurdering av aspirantens prestasjon. Rapporten sendes inn på eget skjema godkjent av
NBBF/DK.
(10)Hvis aspiranten ikke består den teoretiske eller praktiske prøve, får han igjen status som
regionsdommer.
(11)Dommere som har tatt dommeropplæring på tilsvarende nivå under andre lands
basketballforbund, kan søke om å få godkjent denne som forbundsdommerutdanning. I slike
tilfeller kan NBBF/DK kreve en praktisk prøve som nevnt i denne paragrafs ledd 5, 6 og 7.

Votering: Enstemmig
Forslag vedtatt
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Jan Korshavn

– Side 19 –

Forslag 21: Utdanning- og autorisasjonsreglementet Kapittel 2 Trenere
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
A.
(1)

Alminnelige bestemmelser
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.

B.
(1)

Barnetrenere (Easy Basket Trener)
Autorisasjon som barnetrener krever:
a)
Godkjent trenerutdanning nivå Easy Basket som er et teoretisk og praktisk kurs i
basketball og rettet mot aktivitet for barn i barneskolealder.
b)
Fullført og bestått alle deler av kurset.
c)
Tilfredsstiller kompetansekrav.

C.
(1)

Klubbtrenere (Trener I)
For å kunne opptas som klubbtrenerkandidat, må vedkommende være autorisert som Easy
Basket Trener eller som Aktivitetsleder barneidrett.

(2)

Klubbtreneren må gjennomgå:
a)
Et teoretisk og praktisk kurs i grunnleggende teknikk, taktikk, treningsmetoder og
treningsregler, samt spilleregler i basketball.
b)
Trenerpraksis i henhold til Trenerløypa.
Hvis kandidaten har fullført trenerpraksis og tilfredsstiller kompetansekrav får han eller hun
grad av klubbtrener.

D.
(1)

Regionstrenere (Trener II)
For å kunne opptas som regionstrenerkandidat, må vedkommende være autorisert som
klubbtrener, samt ha en sesongs erfaring som trener. Regionstrenerkandidatene skal
godkjennes av NBBF.

(2)

Regionstreneren må gjennomgå:
a)
Et videregående, detaljert teoretisk og praktisk kurs i basketball, teknikk og taktikk,
samt treningslære, psykologi og metodikk.
b)
Innlevere en skriftlig, teoretisk oppgave gitt av NBBF.
c)
Trenerpraksis i henhold til Trenerløypa

(3)

Hvis kandidaten får godkjent sitt skriftlige arbeid, har fullført trenerpraksis og tilfredsstiller
kompetansekrav får han eller hun grad av regionstrener.
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E. Forbundstrenere (Trener III)
(1)
For å kunne opptas som Forbundstrenerkandidat må vedkommende være autorisert som
regionstrener, samt ha minst en sesongs erfaring som regionstrener.
(2)

Forbundstrenerkandidaten må gjennomgå et videregående praktisk og teoretisk kurs.

(3)

Kandidaten må videre levere en skriftlig, teoretisk oppgave gitt av NBBF.

(4)

Kandidaten må fullføre trenerpraksis i henhold til Trenerløypa

(5)

Hvis kandidaten får skriftlige oppgave godkjent får han eller hun grad av Forbundstrener.

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.

Votering: Avholdende: 1
Forslag vedtatt
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Nicholas Phillip, Eva Male-Davidsen, Jeanine Flaaten

Forslag 22: Norges Basketballforbunds utdannings- og autorisasjonsreglement Kapittel 3
Autorisasjon og opprettholdelse av autorisasjon – utstedelse og fornyelse av autorisasjonsbevis for
dommer. B. Gyldighet og fornyelse av autorisasjon
Fra Dommerkomiteen NBBF
Forslag ny ordlyd:
(1)

Autorisasjon som dommer gis for 1 – ett – år av gangen.

(2)

a)

Fornyelse av autorisasjon krever at dommeren har oppnådd en viss poengsum i løpet
av en sesong, etter følgende tabell:

- Kamper oppnevnt av FIBA
7 poeng
- Landskamper eller turneringskamp på nasjonalt toppnivå
6 poeng
- BLNO, KL (Kvinneligaen) og 1M, Sluttspillkamper U16-NM, U18-NM og U20-NM 5 poeng
- Regionenes øverste serie for seniorer, kval.kamper U16-NM, U18-NM + U20-NM
(disse teller også som Regionkamper)
4 poeng
- Øvrige regionkamper (Dømming og eller observasjon)
3 poeng
- Øvrige kamper hvor begge lag er tilsluttet NBBF
eller andre nasjonale basketballforbund
2 poeng
- Andre kamper arrangert av NBBF, dets klubber eller regioner
1 poeng
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b)
c)

d)
e)

Forbundsdommere må ha 60 poeng. Regionsdommere må ha 30 poeng, dog minst 10
kamper.
Fornyelse av autorisasjon som regionsdommer krever også deltakelse på
obligatoriske dommersamlinger arrangert av region, alternativt forbund minimum en
gang i året.
Fornyelse av autorisasjon som forbundsdommer krever også deltakelse på
dommersamling arrangert av NBBF/DK minimum en gang i året
Fornyelse av autorisasjon som forbundsdommer krever også dømming og
observasjon av minst 5 - fem - kamper (totalt 10 kamper) arrangert av region i løpet
av sesongen

(3)

For regionsdommere gjelder ikke aktivitetskravet (punkt 2 b) i den sesong man oppnår
autorisasjon. For forbundsdommere er aktivitetskravet i autorisasjonssesongen det samme
som regulært gjelder for regionsdommere. Se punkt 2 b.

(4)

NBBF/DK kan etter søknad dispensere fra aktivitetskravet og deltakelse på samlinger, dersom
særlige grunner foreligger. For regionsdommere vil det være regionen som kan gi slik
dispensasjon. Regionsstyret kan delegere denne myndigheten til regionens dommerkomité.

(5)

Kan forbundsdommerkort ikke fornyes etter ovenstående bestemmelser, medfører dette tap
av forbundsdommers grad og rettigheter. Hvis dommeren fyller aktivitetskravet til
regionsdommergraden, skal han eller hun tildeles regionsdommers grad og rettigheter. Hvis
dette krav ikke er oppfylt, strykes vedkommende som dommer under NBBF.

(6)

Fornyelse av autorisasjonsbevis for regionsdommere ivaretas av den enkelte region. For
forbundsdommere ivaretas dette av NBBF/DK.

(7)

Region- og forbundsdommere er selv ansvarlig for å sende dommerkort til rette instans for
fornyelse.

Votering: Enstemmig
Forslag vedtatt
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken

Forslag 23: Kapittel 4 Autorisasjon, utstedelse og fornyelse av autorisasjonsbevis for trenere
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
A.
(1)

Autorisasjon og utstedelse av autorisasjonsbevis
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.
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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.

C.
(1)

Fornyelse av trenerkort
Trenerkort gis til alle trenere med godkjent trenerlisens.

(2)

Fornyelse av trenerlisens gjøres etter de til enhver tid gjeldende krav satt av NBBF.

D.
(1)

Spesielle bestemmelser
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.

Votering: Enstemmig
Forslaget ble vedtatt
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Nicholas Phillip

Forslag 24: Norges Basketballforbunds utdannings- og autorisasjonsreglement Kapittel 5
Overgangsbestemmelser
Fra Dommerkomiteen
Forslag ny ordlyd:
(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.

Votering: Enstemmig
Forslag vedtatt
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken
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Forslag 25: Norges Basketballforbunds sanksjonsreglement Punkt 2 i)
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
Ved påvist brudd på NBBFs kampreglement kapittel 9, del A punkt 1, kan overgangssøknad til klubb
som ikke har overholdt meldeplikten for aktuell spiller(e) ikke godkjennes i eller for første kommende
sesong. Sanksjonskomiteen kan, dersom klubben spilleren går fra ikke ønsker å hindre overgangen,
ilegge mottagende klubb en bot på inntil 10 000,Votering: Mot: 4. Avholdende: 0
Forslag vedtatt
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Hans Erik Johnsen, Joacim Holter

Mellom forslag 25 og 26 kom Antidoping Norge
NBBF v/Anya Sørdal ble tildelt «Rent Særfoubund» fra Antidoping Norge

Forslag 26: Reglement om sanksjoner ved diskvalifiserende fouls eller usportslig oppførsel
i forbindelse med kampavvikling (tre forslag)
Fra Sanksjonskomiteen
Forslag ny ordlyd:
Forslag 1:
«Spiller, innbytter, lagleder, assisterende lagleder eller lagfunksjonær som idømmes diskvalifiserende
foul etter spillereglenes § 37 (unntatt lagleder som bortvises pga. tre (3) tekniske fouls), utelukkes
automatisk fra første derpå følgende kamp i samme turnering. Vedkommende kan ikke delta i
approbert kamp av annen kategori den samme dag som diskvalifiserende foul er idømt eller den
første påfølgende dag. Dersom diskvalifiserende foul / diskvalifikasjon idømmes i privatkamp,
treningskamp e.l., sones straffen i første derpå følgende approberte kamp.»
Forslag 2:
«Ved idømmelse av ytterligere utelukkelse skal dømmende myndighet, som en hovedregel, forholde
seg til pkt. a-h nedenfor. Dømmende myndighet kan likevel vurdere strengere eller mildere sanksjon
dersom forholdene i den enkelte sak tilsier dette.»
Forslag 3:
«For Sanksjonskomiteens behandling av rapporter vedrørende diskvalifiserende fouls eller andre former for
usportslig opptreden i forbindelse med kampavvikling begått av spiller, lagleder, assisterende lagleder eller
lagfunksjonær, gjelder følgende:
a)
Etter at rapport er mottatt skal NBBF snarest mulig og senest første virkedag, sende kopi av
rapporten per e-post til Sanksjonskomiteen for vurdering av om reaksjon ut over automatisk
utelukkelse, jf. punkt A.1 (a), bør vurderes.
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b)
til

Sanksjonskomiteen skal uten opphold og senest innen første påfølgende virkedag ta stilling
om reaksjon ut over automatisk utelukkelse bør vurderes eller om saken skal henlegges uten
ytterligere forføyning. Sanksjonskomiteens avgjørelse skal i denne relasjon ikke begrunnes.

c)

Dersom Sanksjonskomiteen finner at ytterligere sanksjon bør vurderes, skal NBBF uten
opphold sende kopi av dommerrapport / anmeldelse e-post til den/de rapporten gjelder for
uttalelse. Uttalefrist er to (2) dager fra mottatt rapport (skal bekreftes pr. telefon eller epost). Etter denne frist bortfaller retten til å uttale seg.

d)

Sanksjonskomiteen bør deretter fatte avgjørelse i saken innen to (2) dager etter at uttalelse
er mottatt hos NBBF; evt. etter at fristen for uttalelse er utløpt.

e)

Sanksjonskomiteens leder skal uten opphold sende komiteens avgjørelse pr. e- post
til NBBF, som samme virkedag videresender avgjørelsen til den/de innklagede, og
eventuelt andre parter (pr. epost). Avgjørelsen skal uttrykkelig angi bestrafningens
omfang samt når vedkommende igjen er spilleberettiget. Det skal også gi opplysning
om prosedyre for appell, samt hvorvidt appell vil ha oppsettende virkning for
bestrafningen. Kopi av avgjørelsen sendes pr. e- post, til vedkommendes klubb(er),
dommerne som avga rapporten, og NBBFs Arbeidsutvalg.

f)

NBBFs Arbeidsutvalg kan fastsette andre frister for saksbehandlingen dersom særlige
hensyn nødvendiggjør dette.»

Votering: Enstemmig
Forslag vedtatt
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Joacim Holter

Forslag 27: Reglement om sanksjoner ved diskvalifiserende fouls eller usportslig oppførsel
i forbindelse med kampavvikling A.1, (a)
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
d) Forseelse som i b. eller c. etter kampslutt medfører utelukkelse i hhv. 1–4 eller 1–3 kamper.
Forslag trukket.
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Jan Hendrik Parmann
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Forslag 28: Norges Basketballforbunds protest- og appellreglement Kapittel 2 Protester (7)
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
a) Avgjørelse av protest sendes de involverte parter så snart som mulig etter vedtak. Bekreftelse
på at avgjørelsen er mottatt av de involverte parter skal kreves og sikres av NBBFs
administrasjon.
b) Den instans som avgjør protesten, plikter i sin avgjørelse å gjøre angjeldende oppmerksom på
appellinstans og tidsfrist

Votering: Enstemming
Forslag vedtatt
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Jeanine Flaaten

Forslag 29: Norges Basketballforbunds protest- og appellreglement Kapittel 3 Appeller (5)
og tilhørende forslag i Norges Basketballforbunds reglement for sanksjoner ved diskvalifiserende fouls
eller usportslig D.1. a)
Fra Styret NBBF
Forslag ny ordlyd:
Appeller og varsler om appeller må oppfylle følgende tidsfrister og krav:
a) Ved sluttspillkamper i Kvinneligaen/BLNO:
1.
Telefonisk beskjed om at appell vil bli sendt gis til NBBFs kontor innen kontortidens 2
førstetimer etter at Arbeidsutvalgets avgjørelse er gjort kjent for den som har sendt inn
protest.
2.
Skriftlig appell sendes senest 24 timer etter at Arbeidsutvalgets avgjørelse er gjort
kjent for den som har sendt inn protest, til Forbundets Appellkomité.
b) Ved øvrige kamper: Skriftlig appell senest 72 timer etter at avgjørelsen som skal appelleres er
gjortkjent for den som har sendt inn protest eller appell til første instans. For nasjonale serier
gjelder en frist på 48 timer.
c) Appeller på alle andre avgjørelser ihht. pkt.1 a)-c) sendes senest 14 dager etter at avgjørelsen
som skal appelleres, er gjort kjent for den som har sendt inn protest, eller for den som er berørt
av en avgjørelse i Sanksjonskomiteen.

Votering: Enstemmig
Forslag vedtatt
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Hans Erik Johnsen
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Sak nr. 10. Behandling av justert Strategiplan 2016 - 2020.
President Jan Hendrik Parmann redegjorde kort for prosessen til strategiplanen, og gikk så gjennom
hovedmålet om å vokse i antall medlemmer deretter hovedtrekkene i strategiplanen. Foreslått et par
justeringer og mindre endringer for å navigere i landskapet.
Etter redegjørelsen ble det åpnet for innspill fra salen:
Bergen Elite:
Punkt 7.3 Kompetanseutvikling, side 12 til 14.
Kompetansekravene til trenere foreslås omgjort til målsettinger. Det er etter Bergen Elites vurdering et helt
galt grep og en fallitterklæring for den verdifulle trenerløypen. Kravene må opprettholdes fordi dette er ett
av de aller, aller viktigste virkemidlene for å utvikle norsk basket. Vi må tåle at det settes krav til trenere, og
vi må slutte å være mest opptatt av å lage unnskyldninger for å unngå kravene. Det er ingen som stiller
spørsmålstegn ved at sertifikat kreves for å kjøre bil. Verken dyktig-sjåfør-stempel eller mye kjørepraksis er
godt nok for å ferdes trygt bak rattet i trafikken. Samme logikk bør etter vår vurdering benyttes i norsk
basketsport.
Motforslag: Behold dagens formuleringer i Strategiplanens pkt 7.3 Kompetanseutvikling - og slett forslaget til
endringer.
Diskusjon:
Motsatt standpunkt, det bør være incentiv, ikke pisk.
Det man pålegger klubbene ligger langt foran realiteten
Amnestiordningen bør være et fast amnesti
Vi har nå 33 trenere og vi har 18 lag i nasjonale serier. Hvor mange trenere trenger vi?
Vi bør ha 200 trenere med Trener 3-utdanning for at det skal bli en reel rekruttering.
Vi må ha en plan for trenerutvikling som henger sammen med disse verdiene.
Opplever det som en fallitterklæring å gå tilbake på disse kravene.
Mens alle andre forbund skjerper kravene, går vi tilbake på kravene.
Det er en utfordring når vi går fra skal til bør, da tror jeg ikke det vil bli en økning.
De nye som kommer til bør utdannes, og så lage dispensasjoner for de som eksisterer.
Er enig i prinsippet om kompetansekrav. Oppfordrer til å gi dispensasjon til enkeltpersoner i systemet.
Oppfordrer til at forslag bør konkretiseres og leveres skriftlig.
Uttaler meg som representant for de små klubbene.
Slik kravene står nå vil ikke vår klubb kunne spille NM-kvalifisering.
Vi har ikke de nødvendige trenerne med den rette kompetansen.
Vår klubb vokser, og har sålangt ikke dummet oss ut.
Å bruke pisk i stedenfor å incentivere er det som er en falitterklæring.
Hver gang det er et lite gnagsår, myker vi opp kravene.
Spm: Hvordan har kursdeltakelsen vært etter at man innførte krav?
Svar fra styret: 459 trenere med Trener 1, 2 og 3. 201 trener med godkjent trenerlisens.
Spm: Hvordan har innføring endret kursdeltakelsen?
Svar: Vi vet ikke hvorfor deltakerne går på kurs.
Trenerløypa bidrar til at flere tar utdanning og deltar i trenermiljøet.
Oppmykning er et steg tilbake, da vår erfaring er at vi sliter med å få de godt erfarne til å gå på kurs, og et
krav bidrar til å få de på kurs.
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De erfarne møte de unge fremadstormende trenerne på kurs og samlinger.
Jeg har et mål om at vi skal skape aktivitet
Denne regelen holdt på å gjøre at vi ikke kunne stille lag i NM.
Pisk eller gulrot?
Vanskelig å få 55-60 år gamle trenere til å forstå at de trenger å gå på kurs, og motivere de dit.
Legge opp til et regelverk som ikke gir dispensasjoner.
Ber om å gi talerett til daglig leder Axel Langaker.
Bifalles av forsamlingen.
Det var viktig å få inn de nye, inkludere og få idretten vår fremover.
Vi diskuterer nå enkeltutfordringer, og enkeltutfordringer er til for å løse.
Region Øst har hatt en fantastisk økning til deltakere på kurs.
Mange nye unge trenere som kommer opp.
Oppfordrer til å tenke seg om og tenke på trenerne.
Dette handler ikke om at man må trekke lag fra turnering, men vise for våre trenere at utdanning er viktig.
Ikke la de gamle trenerne diktere hva vi skal gjøre med trenerløypa.
Kan virkelig ikke forstå hva det er med styrets forslag som vil rive ned arbeidet med trenerne.
Er det kravene som har ført til at trenerne går på kurs?
Dette har vi ikke forskning på og kan si.
Er det fordi vi snakker om kurs at de går på utdanning?
Det vi kommer til å ende opp med er at det kommer til å renne inn dispensasjonssøknader.
Realkompetanse skal tas med i vurderingen når man nevner lisens 1 og 2.
Kan bekrefte at Sverresborg sender deltakere til Oslo på Trener 2 kurs og oppfordrer til at vi fortsetter med
denne linjen vi nå er inne på.
Trener- og dommerkoordinator Torkild Rødsand gis ordet for å svare på hvor mange som har tatt utdanning
etter at trenerlisens er innført.
Svar:
I 2016 ble Trener 2-kurs avlyst pga få deltakere.
I 2017 hadde Trener 2-kurs 30 deltakere.
Nå i 2018 har vi 20 påmeldte til Trener 2
I 2016 var det Region Øst og Vest som holdt Trener 1-kurs med til sammen 21 deltakere.
I 2017 gjennomførte alle fem regioner Trener 1-kurs med til sammen 66 deltakere.
Det er ingen gererell dispensasjonsordning.
Vi bør ha en overgangsordning som gjør at de som har vært med lenge
Hvordan er det vi ønsker å ha det i norsk basket?
Opptatt av det signalet vi gir ved å lette på kravene.
Enig i at det finnes enkelttilfeller og de må vi løse.
Tallene som er nevnt viser at kravene fungerer.
Strategiplanen er til for noe vi skal strekke oss mot.
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Votering:
Motforslag 1 Bergen Elite: Behold dagens formulering og slett forslaget til styret
For: 30.
Forslag vedtatt, ergo falt styrets forslag.
Motforslag 2 Håvard Helstrup: Styret pålegges å utarbeide en kvalifikasjonsplan, slik at enkeltpersoner som
innehar en gitt trenerkompetanse kan tilkjennes slik formalkompetanse uten å gjennomgå nytt
utdanningsløp
Enstemmig.
Forslag vedtatt.
Motforslag 3 Høybråten: Setningen «Realkompetanse skal tillegges stor vekt ved vurdering av lisensiering for
trener 1 og trener 2» skal legges til.
Enstemmig.
Forslag vedtatt.
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Fredrik Hannestad, Eva Male-Davidsen, Marie Lyslid,
Håvard Helstrup, Hans Erik Johnsen, Stein Erik Rotegård, Ingeborg Kaus, Axel Langaker, Mathias Aarskog,
Torkild Rødsand, Jeanette Antoniazzi (fafalt), Jeanine Flaaten (frafalt)

Punkt 8.3 Forbundets- og regionenes rekrutteringstiltak side 19-20
Basket i skolen og Easy Basket
Det er rapportert om en økning i medlemsmasse på 14 % i denne tingperioden.
I perioden fra 2006-2016 har økningen kun vært 0,6 %.
De ti siste årene har vi hatt 0 medlemsvekst, de neste fire år skal vi ha 50 % vekst.
Dette gjør at vi skal ha kraftig økning.
Vi bør legge langt mer vekt på rekruttering. Enig med Kontrollkomiteen sin rapport som understreker
viktigheten av videre og økt satsing på rekruttering.
KK sitt mandat er økonomi og ikke rekruttering.
Ønsker ikke å vektlegge hva forrige KK uttalte.
Tallene vi ser nå viser ikke en økning fra Vest, men i regioner som Øst og Midt.
Hovedutfordringen er at rekruttering ligger ut i klubbene.
Det ligger ingen begrensning i hva man ønsker å få til.
Det er et markant tap av medlemmer i alderen 0-12 år. Eneste aldersgruppe som har hatt tap i perioden
2006-2016.
Dette burde mane til arbeid til hvorfor dette skjer.
Oppfordrer til å evaluere selvkritisk til hva som fungerer, og hva som ikke fungerer.
En svikt hos de aller yngste er en alvorlig utfordring.
Spm: Ønsker en klargjøring av Basket i skolen. Omfatter dette også ungdomsstrinnet?
Vi kan rekruttere mange, men uten trener har vi kke sjans.
Her må vi klare å utdanne flere trenere til å
Svar fra styret: Basket i skolen er et tiltak som er rettet mot barneskolen i all hovedsak.
Vi har lite dokumentasjon og lite maler for hvordan vi skal drive dette fremover.
Vi bør ha en begrepsavklaring på hva Basket i skolen og Basket i skolen Klubb og hvordan vi jobber med dette
fremover.
Vi er ikke rigget for å drive dette fremover nå.
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Vi skal ha en spørreundersøkelse ut om anlegg, og her vil det komme inn hvordan dette påvirker
rekruttering.
Tror det er fornuftig å styrke klubbene i BLNO menn og BLNO kvinner.
Kongsberg hadde 38 aktive spillere i 2007.
Deretter 241 medlemmer og 396 ved siste registrering.
Vi har importspillere for å drive vår rekrutteringsaktivitet.
Hvis det kom støtte fra forbund til dette så har man mulighet til å jobbe videre med skoleprosjekt.
Styrke toppen som fyrtårnklubber som kan drive rekrutteringsprosjekt.
Oppfordrer til samarbeid mellom klubber i toppen.
Vi viser dette når vi kommer til budsjett og viser det ved å legge midler mot rekuttering.
Spm: Nevne to eksempler fra inneværende periode. Vårt prosjekt Easy Basket for alle, som dere kan lese mer
om på easybasket.no. Sendte en pressemelding om dette til forbundet for å informere om dette til alle, men
dette ble ikke presentert på basket.no eller nyhetssak.
Bergen Elite foreslo å arrangere en jentecamp. Ble avvist av jenteutvalget, og ble aldri nevnt i norsk basket at
dette var et initiativ fra Bergen Elite.
Svar fra styret: Kan ikke svare for hvorfor pressemeldingen ikke ble presentert, dette må noen i
administrasjon svare for.
Svar fra styret: Jeg ledet jenteutvalget med noen andre og var et utvalg fra 2015 til 2016. Tiltak som kunne
øke rekruttering. Forslag om å sette av kr 200 000 til en camp som Bergen Elite kunne arrangere. Kul camp
hvor spillere fra WNBA kunne komme. Styret fulgte utvalgets innstilling til å ikke innvilge en garanti for en
slik camp. Et enkelttilfelle som dette var har vi ikke en anledning og ressurser til å gjøre for nåværende
status.
Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Fredrik Hannestad, Jan Hendrik Parmann, Dana Meknas,
Håvard Helstrup, Sarah Slinning, Silje Særheim, Stein Erik Rotegård, Stein Håkon Nes.

Framlagt strategiplan med endring i punkt 7.3 Kompetanseutvikling og med de kommentarene som har
framkommet ble så godkjent.

Sak nr. 11. Fastsettelse av langtidsbudsjett 2018 - 2020.
Jan Hendrik Parmann redegjorde for prinsippene bak langtidsbudsjettet som er et nettobudsjett for de
forskjellige områdeene, der inntekter og utgifter er lagt sammen. Formatet er det samme som er benyttet
siden 2012.
Det ble stilt spørsmål til lisensinntektene som er sterkt redusert i forhold til de historiske tallene fra 2017.
Dette ble fra styret begrunnet med at det var gjort en større korreksjon da premien var satt for høyt
gjennom flere år, med tilhørende tilbakebetaling fra forsikringsselskapet. Denne korreksjonen ble innteksført
i 2017.
Det ble gitt signaler fra tingforsamlingen at forrige års budsjett også burde vært tatt med i den aktuelle
presentasjonen, og ikke kun tall fra regnskapet. Styret innså fordelen med dette og beklaget at så ikke var
gjort.
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Følgende forslag ble fremmet og votert over:
Forslag fra Sverresborg Hoops til endring av langtidsbudsjett:
Inntekter:
Lisens
LB 2018
LB2019
LB 2020
-100 000
-200 000
-200 000
Utgifter:
Aktivitetskonsulent
LB 2018
LB2019
+100 000
+200 000

LB 2020
+200 000

Forslag fra Fyllingen Basketballklubb til endring av langtidsbudsjett:
Rekruttering fra 440 000 – 1 000 000 (+560 000)
Mot post: Mva. kompensasjon til 660 000 (+110 000)
Lisens 450 000(+450 000)
(den delen fra 2017 som er reel økning og ikke tilbakebetaling – lisenssatsene fryses)
Forslag fra Region Øst og Region Vest til endring av langtidsbudsjett:
Ønsker å øke lisensinntektene med kr. 350 000,- årlig.
Disse fordeles på regionene basert på lisensbetalende medlemmer.
Ønsker å gjøre reduksjon på kr. 100 000,- årlig styrende organer.
Disse fordeles på regionene basert på lisensbetalende medlemmer
Styrets forslag til endring av fremlagt langtidsbudsjett:
Inntekter:
Lisens
LB 2018
LB2019
LB 2020
-100 000
-150 000
-150 000
Utgifter:
Aktivitetskonsulent
LB 2018
LB2019
+ 100 000
+150 000

LB 2020
+150 000

Votering:
Motforslag 1 Sverresborg Hoops: Forslag trukket
Motforslag 2 Fyllingen Basketballklubb: For: 1.
Forslaget falt.
Motforslag 3 Region Øst og Region Vest:
For: 12
Forslaget falt
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Votering over framlagt budsjett med den endring fra styret: Enstemmig
Budsjettforslaget ble vedtatt med de endringene som er foreslått.

Følgende hadde ordet: Tor Christian Bakken, Jan Hendrik Parmann, Marie Lyslid, Jeanette Antoniazzi, Hanne
Funder, Marie Lyslid, Mathias Aarskog, Håvard Helstrup, Stein Håkon Nes, Hans Eric Prestårhus, Tennaz
Javid, Magne Flaskerud, Ingeborg Kaus, Hans Erik Johnsen

Sak nr. 12. Valg.
Valgkomiteens innstilling ble presentert. Deretter ble de innstilte medlemmene som var til stede
presentert.
Valget ga følgende resultat:
Valgkomiteens innstilling 2018
Forbundsstyre
Jan Hendrik Parmann (President)
Tor Christian Bakken (1. visepresident) Ny
Anya Sødal (2. visepresident)
Nicholas A. E. Phillip (Medlem)
Tennaz Javid (Medlem) Ny
Eirik Petri Vaaja (Medlem) Ny
Astrid Hagland Gjerde (Medlem) Ny
Simen Anker-Olsen (Vara) Ny

KLUBB
Loddefjord IL
Sandvika BBK
Nordstrand BBK
Frøya Basket
Ytrebygda Basketballklubb
Tromsø Storm Ungdom
Haugesund Basketballklubb
Centrum Tigers

KOMITEER:
Dommerkomiteen
Jan Korshavn (Leder)
Linda Evensen (Medlem)
Kjell Løvold (Medlem) Ny

Fredrikstad BBK
Singsaker Basketballklubb
Flau Bris Basketballklubb

Sanksjonskomiteen
Joacim Holter (Leder)
Håvard Helstrup (Medlem 1)
Per Kristian Larsen (Medlem 2)
Karina Messel (Vara leder)
Siri Strømme (Vara 1)
Vegard Slettli Hansen (Vara 2)

Landås BBK
Landås BBK
Nordstrand BBK
Asker BC
Sverresborg Hoop Basket
Flau Bris Basketballklubb

Appellkomiteen
Hugo Henstein (Leder)
Pernille Arneberg Børset (Medlem 1) Ny
Hjørdis Steinsvik (Medlem 2)
Martin Bryn (Vara leder)
Arne Fjellstad (Vara medlem 1)
Christine Madsen (Vara medlem 2)

Flau Bris Basketballklubb
Nordstrand BBK
Frøya Basket
Ammerud Basket
OSK
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Kontrollkomiteen
Helge Gullaksen (Leder)
Fredrik Hannestad (Medlem) Ny
Eva Male Davidsen (Medlem) Ny
Siri L. Andersen (1. vara)
Hans Eric Prestårhus (2. vara) Ny

Hop BBK
Bergen Elite
Høybråten BBK
Sandvika BBK
Express IL Basketball

Lovkomiteen
John Hammervoll (Leder)
Henriette Goksøyr (Medlem)
Sturla Sand (Medlem) Ny

Bislet BBK
Bønes Basketballklubb
Nordberg Basketballklubb

Hederstegnkomiteen
Helle C. Stokke (Leder)
Jeanette H. Antoniazzi (Medlem)
Svein Kjetil Finstad (Medlem)

Ammerud Basket
Frøya Basket
Griffen Basketballklubb

President Jan Hendrik Parmann, 1. visepresident Tor Christian Bakken og 2. visepresident Anya Sødal ble
valgt med akklamasjon, hver for seg, uten motkandidater.

Motforslag nr. 1 fra Fyllingen Basketballklubb:
Foreslår Terje Osland som ny kandidat til forbundsstyret.
Votering:
46 stemmesedler godkjent.
Skriftlig valg på følgende fem kandidater
Nicholas A. E. Phillip (Medlem)
Tennaz Javid (Medlem) Ny
Eirik Petri Vaaja (Medlem) Ny
Astrid Hagland Gjerde (Medlem) Ny
Terje Osland (medlem) Ny

Antall stemmer:
41
45
45
45
8

Nicholas Phillip, Tennaz Javid, Eirik Petri Vaaja og Astid Hagland Gjerde ble valgt.
Motforslag nr. 2 fra Helle C. Stokke:
Foreslår Ørjan Hansen til medlem i Hederstegnkomiteen.
Votering:
45 stemmesedler godkjent
Helle C. Stokke (Medlem)
Svein Kjetil Finstad (Medlem)
Jeanette H. Antoniazzi (Medlem)
Ørjan Hansen (Medlem)

Antall stemmer:
43
3
44
45

Helle C. Stokke, Jeanette H. Antoniazzi og Ørjan Hansen ble valgt.
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Valgkomite
Styret foreslo følgende kandidater:
Per Tøien
Ingvild Sanford
Geir Schønberg
Anita Lervik (Vara)
Det bes om at valgkomiteen konstituerer seg selv.
Motforslag 3 Fyllingen Basketballklubb: Foreslår Ingeborg Kaus som nytt medlem.
Votering:
Per Tøien
Ingvild Sanford
Geir Schønberg
Ingeborg Kaus

Antall stemmer:
44
42
35
11

Per Tøien, Ingvild Sanford og Geir Schønberg ble valgt.
Tinget gav valgkomiteen fullmakt til å konstituere seg selv med leder.

Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Aysun Erdogan, Stein Håkon Nes, Marie Lyslid, Jeanette
Antoniazzi, Håvard Helstrup, Lene Instebø (gis tillatelse), Hans Erik Johnsen, Per Burud, Ingeborg Kaus,
Mathias Aarskog, Fredrik Hannestad, Dana Meknas, Jan Hendrik Parmann, Helle C. Stokke

Sak nr. 13. Engasjere revisor.
Tinget ga det nye styret fullmakt til å engasjere revisor.
Votering: Enstemmig.
Forslag vedtatt.

Sak nr. 14. Fastsettelse av avviklingssted for Forbundstinget i 2020.
Tinget ga det nye styret fullmakt til å bestemme hvor Tinget 2020 skal avholdes.
Votering: Enstemming
Forslag vedtatt
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