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Agenda

• Koronasituasjonen

• MyGame avtalen

• Aktivitetstilbud neste sesong

• Personvern i klubb

• Samordnet rapportering

• EB-Fond utlysning

• Workshop med mål om erfaringsutveksling mellom klubber våren 
2021

• Spørsmål og innspill



Kjøreregler for digitale møteplasser

• Alle deltakere skrur av 
mikrofonen under møtet, og 
setter den på når de har ordet.

• Oppfordrer alle deltakere til å 
ha kameraet på.

• "Rekk opp hånden" når man 
ønsker ordet (funksjon i teams).

• Maks 3 min. taletid på innlegg 
og 1 min. taletid på 
kommentarer.



Koronaoppdatering

• Samme nasjonale tiltak som 
før påske.

• Lokale innstramninger i 
enkelte områder. 



Mygame avtalen

• 10 års avtale med hensikt å tilby et streaming-tilbud for 
bredden

• Det vil installeres AI-kameraer i haller rundt om i landet

• Overlappende haller med håndball/innebandy/volleyball

• Mål om å filme fra 15 års alderen og opp i første omgang

• Utrulling fra 2021-22 sesongen og utover

• GDPR rutiner og prosesser jobbes med kontinuerlig sammen 
med MG og de andre særforbundene

• Klubbene vil bli involvert for 
halltillatelse/GDPR/kommunikasjon



Aktivitetstilbud sesongen 2021-22

• Smittesituasjon styrer aktivitetstilbud

✓ Lokale tilpasninger

• Easybasket og seriespill fra og med september/oktober

✓ Der det er mulig: "Kortreist Basketball" i starten av sesongen

• 3X3 søker arrangørklubber

✓ Lokale turneringer mai/juni

✓ 3X3 TOUR august

✓ Streetbasketfestivalen i september

✓ Lokale 3X3 ligaer fra september

• STAR

✓ Lokale og nasjonale turneringer



Personvern i klubb

• Basket.no – Klubbutvikling – Klubbguiden
• Retningslinjer for personvern i klubb, samtykkeerklæringsskjema og 

lenker til NIFs sider.

• Hva er klubbens ansvar?

1. Personopplysninger i klubb

2. Bruk av bilder 

3. Streaming og liveoppdateringer av idrettsarrangementer

4. Personvern og bruk av e-post



Personopplysninger i klubb

• Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne 
personopplysninger. 

• Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en 
enkeltperson. 

• Klubben bør tenke gjennom: 
• Ha en oversikt over hvilke personopplysninger som behandles og hvor de lagres.
• Ha en oversikt over alle aktiviteter/prosesser som utføres i klubben der 

personopplysninger er involvert.
• Dokumentere rutiner der personopplysninger er involvert. 
• Sletting av personopplysninger – er det overskuddsinformasjon? 
• Klart og forståelig språk.
• Årshjul – rutiner og risikovurdering av arbeidet med personopplysninger.



Bruk av bilder 
• Kjøreregler

1. Spørre om lov før bilder tas.

2. Innhente samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før 
de publiseres.

3. Samtykkeerklæringen sikrer skriftlig samtykke og ingen tvil om at 
samtykke er gitt. (basket.no - klubbguiden)

• Bruk av andres bilder
• Skriftlig avtale med fotograf.

• Hvem eier? 

• Informer om retningslinjene for publisering av bilder og film



Retningslinjene for publisering av bilder og filmer

1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og 
fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.

2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema 
brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og 
film.

3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre 
foreldrenes ønske om publisering.

4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne 
personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk 
av fullt navn på barn.

5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til 
medier.

6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, 
som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passord beskyttet.

7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.



Streaming og liveoppdatering av 
idrettsarrangementer
• Foreta en interesseavveining mellom idrettens ønske om å 

benytte streaming og vurdere dette opp mot de som bli 
synliggjort og deres rett til personvern og beskyttelse. 

• Ta stilling og dokumenter hvilke egnede tiltak som iverksettes 
for å ivareta personvernet. 

• Personopplysninger i forhold til streaming:
• Navn (spillere, trenere, lagledere og dommere)
• Navn på lag
• Aktivitet
• Ulike prestasjoner (scoringer, utvisning, resultater etc.)
• Opptak og bilder



Avklaring i forhold til streaming
1. Hva skal streames?

- Nødvendig? 
- Begrenses? 

2. Hvordan?
- Kun opptak/bilder av det som relevant. 
- Kameraplassering, vinkel etc. 

3. Informasjon
- Ut i forkant om at det streames/liveoppdateres.
- Tilgjengelig for utøvere, trenere, dommere og foresatte på arrangementet og 

hjemmesider etc. 

4. Minimumskrav å ha rutiner for
- Informasjon
- Tilgang
- Sletting
- Tagging/sporing – samtykke/sletting
- Rutiner for personer som ønsker å reservere seg/trenger beskyttelse



Personvern og bruk av e-post 

• Navn og adresse etc. kan hentes inn via e-post. 

• Følgende bør hentes ved sikker kommunikasjonsløsning:
1. E-post som inneholder særlige kategorier av personopplysninger. 

• Medisinske, helserelaterte, rasemessige eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, 
religion, fagforeningsmedlemsskap etc. 

2. E-post som inneholder andre beskyttelsesverdige opplysninger.
• Personnummer, økonomiske- , ansettelse-, utdannelse-, familieforhold etc. 

3. Husk på: 
• Er omfanget av innholdet totalt sett egnet til å sende per e-post?
• Dobbeltsjekke mottaker(e). 
• Vurdere bruk av telefon eller informasjon ved fysisk kontakt.
• Ha oversikt og kontroll på denne typen henvendelser. 



Samordnet rapportering 

• Alle idrettslag må levere inn sine medlemstall innen 30. april 2021. 

Dette skal rapporteres: 
1. Medlemstall og aktivitetstall.
2. Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader.
3. Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført).
4. Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er 

gjennomført). 
5. Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret). 
6. Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig. 

Særforbundsspesifikke spørsmål:
1. Har din klubb medlemmer med psykisk utviklingshemming? 
2. Har din klubb medlemmer med fysisk funksjonsnedsettelse? 
3. Hvor mange av klubbens medlemmer er 36 år eller mer? 



EasyBasket-fondet er lyst ut for neste 
sesong. Se basket.no

Workshop med mål om 
erfaringsutveksling mellom klubber 
våren 2021: 

• 29. april - rekruttering av utøvere
• 11. mai - rekruttering, utvikling og 

ivaretagelse av trenere og dommere
• 26. mai - rekruttering av frivillige

• Se klubbutvikling på basket.no




