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1. Åpning
President Jan Hendrik Parmann ønsket velkommen og orienterte om dagsorden for
minitinget. Deretter fulgte en kort presentasjonsrunde av deltagerne fra forbundsstyret, og
en forklaring av NBBFs organisasjonskart. Parmann orienterte om NBBFs styrehåndbok og de
dokumenter som styret arbeider med grunnlag i, og forklarte rammebetingelser og
rammefaktorer for arbeidet forbundsstyret gjør. Deretter fulgte en presentasjon av NBBFs
sentraladministrasjon.

2. Beretning, årsregnskap og budsjett
Beretning
Det ble av Jan Hendrik vist en fremstilling av NBBFs økonomiske utvikling for perioden 20102018. Parmann erklærer økonomien som sunn.

Mål for medlemsutviklingen i forbundet er 16.250 medlemmer i 2022. Trenden viser at vi er
på rett vei. Fortsatt fokus og jenteprosjekter er viktig, flere jenter må med. Jan Hendrik
oppfordrer klubbene til å være nøye med samordnet rapportering, slik at alle aktive blir
registrert.

FIBA
1. visepresident Thor Christian Bakken orienterte om det nordiske samarbeidet. Landslagene
skal eksponeres, og utvikles videre, må satses på. Midler fra FIBA fås etter søknad til
jenteprosjekt/utstyr og annet, totalbeløp over en million NOK.

NIF modernisering
Moderniseringen i norsk idrett i regi av NIF vil påvirke NBBF i fremtiden. Det er Idrettsting i
år, idrettens omdømme har vært viktig i diskusjonen om hvem som skal innstilles til
presidentvervet og styret i Norges Idrettsforbund. 2. visepresident Anya Sødal deltar på
vegne av NBBF på møter i regi av NIF.
Sødal forklarte om anlegg, vi har fortsatt behov for mer halltid. Hallene er ikke tilpasset
BLNOs livestreaming og størrelse på arena. Det er et mål om å få flere representert i
idrettsrådene i kommunene.
Rent idrettslag er viktig og det anbefales å ha en klubbkveld for å bli rent idrettslag.
Det ble gitt innspill fra salen at også resultattavlene (det tekniske) blir vurdert i kommende
spørreundersøkelser.

Marked
Vi står nå foran et kraftig løft. Det er et tydelig signal fra forbundsstyret om at
seniorlandslagene er ønsket å delta i neste EM-kvalifisering med oppstart i 2021, og
markedsarbeidet må derfor være i fokus for å kunne realisere denne satsingen.
Varamedlem i forbundsstyret Simen Anker-Olsen orienterte om forbundsstyrets arbeid med
marked. Administrasjonen har laget en brosjyre og sammen med markedsutvalget laget en
struktur for arbeidet. Resultatet viser økning med 38% vekst i sponsorinntekter for 2018,
sammenlignet med 2017. Organisasjonssjef Espen A. Johansen forteller at markedsarbeidet
er viktig for å spe på allerede eksisterende aktivitet, men vi skal ikke måtte basere for stor
del av vår aktivitet på sponsormidler. Sponsormidlene skal toppe aktiviteten. Det var et
tydelig signal på Basketballtinget 2016 om at markedsinntektene måtte økes, noe som også
Merkevareutvalgets rapport fra 2014 påpekte. Vi har måttet bygge stein på stein, derfor har
det vært økende mer arbeid i 2017 og 2018. I juni 2018 ble markedsstrategien vedtatt, som
tydeliggjorde ressursbruken i administrasjonen. Eksisterende avtaler følges opp, profilen
løftes, det jobbes med å få økte inntekter, og det virker. Etter vedtak av markedsstrategien
er kommunikasjonen tydeligere, og det jobbes direkte ut i markedet. MÅL: Generalsponsor i
2019. Grunnlaget er lagt.

Klubbutvikling
Prosjektleder Øivind Lundestad forklarte at administrasjonen har besøkt 50 klubber og
informert om klubbutviklingsprosjektet, tilbudet som eksisterer i dag, nyttig informasjon
som kanskje var ukjent for mange klubber. Strategi/planverk skal utformes, starter med
workshop på DSK. To kandidater går klubbutviklingsveileder kurs gjennom NIF i år, Tommy
Gundersen og Henriette Goksøyr. Generalsekretær Silje Særheim fortalte at det viktigste
med klubbutvikling er at klubbene får et styresett og et styre, som har fokus på godt
styrearbeid. Kurset «styrearbeid i praksis» er viktig og forbundet anbefaler samtlige klubber
å gå dette kurset. Når andre overtar verv er det viktig å få opplæring, og dette kurset vil
trygge ressurspersonene i vervene deres. Klubbene som har fått besøk har gitt positive
tilbakemeldinger.

Inklu Basket
Inkludering gjennom basket. Øivind Lundestad orienterte kort om prosjektet som ledes av
Hege Rokne. InkluBasket er et samarbeidsprosjekt mellom Inklu AS og Norges
Basketballforbund.

Stars-lag
Hop BBK startet i 2016 et basketballtilbud for parautøvere, og har ikke hatt motstandere i
landet. Laget har deltatt i turneringer i Sverige og Beograd - hvor det er tilbud. Dette laget er
flotte forbilder. NBBF har lyst ut midler til oppstart av lignende tilbud, og enkelte klubber har
søkt. Andre klubber er på vei.
Særheim forteller at dette er et resultat av midler fra NIF. Før var det rullestolbasket som
hadde enerett på midlene, men nye retningslinjer sier at de skal inkludere alle. En
arbeidsgruppe i administrasjonen ble satt for å fordele midlene. Disse midlene er
øremerkede, og skal gå til etablering av flere stars-lag. Formålet er å få på plass en star-liga,
slik at man kan tilby kamptilbud til utøverne. Det er ikke så mange lag enda, men det er
kommet søknader, og ønsket er å arrangere 3-4 turneringer i året. Høster gode
tilbakemeldinger. Arbeidsgruppen skal jobbe med hvordan dette skal bli en god liga for starslagene.

Rullestolbasket
Det er nedsatt et eget rullestolbasketutvalg. Funksjonsfriske deltar i rullestolbasketserien,
slik at det blir et godt tilbud.

EasyBasket
EB løft. Prosjektet EasyBasket – nasjonalt løft skal fortsette å styrke og forenkle
easybasketen.

Fremtidens helter
EGBL, aldersbestemte lag som presterer godt også ut i Europa. Med på å heve norsk basket.

Landslag
Sportslig leder Brent Hackman orienterte om landslagsløypen som skal stå klar i 2020. I
spillerutviklingsprogrammet, SPU, er nøkkelen trenerkrefter. Det er forskjellige tiltak i
regionene: trenerstipend i Øst, jentefokus i Vest. Senior: Nordisk og EM. Mange gode
talenter på vei opp.

BLNO kvinner og menn
Parmann sa det er gøy å se at sluttspillet fyller opp hallene. Det er en fest. Det ser vanvittig
bra ut når det er fulle tribuner. Dette er bra for markedsavdelingen også. For ikke lenge
siden var det ikke opp/nedrykk på herresiden heller.

3MOT3
Muliggjør driftsmidler når det er blitt godkjent som egen gren. I år legges seniorfinalene til
NM-veka i Stavanger. 3MOT3 er en offisiell olympisk gren, og er en av de grenene som
trekker mest publikum i ungdoms-OL.

Pengespill
NBBF støtter opp om pengespillpolitikken i Norge. Det er forbudt å spille på BLNO-kamp om
du deltar i BLNO. Om du har mulighet for innsideinformasjon, er det forbudt å spille på norsk
basket og du kan anmeldes. Dette vil det komme mer fokus på. Det vil også være fokus på
lavere divisjoner. Dette gjelder også spill gjennom utenlandske spillselskap.
Enerettsmodellen som NIF står for, støttes i NBBF. Eventuelle brudd kan medføre alvorlige
dommer i NIFs domstolsutvalg.

Etikk
Det settes fokus på etikk, med egen workshop på DSK.

Sum; Det går rett vei! Takk for innsatsen som til alle som bidrar!

Årsregnskap 2018
Varamedlem i forbundsstyret Simen Anker-Olsen orienterte om årsregnskapet 2018.
Resultatet viser et overskudd over budsjettert.
Sponsorinntekter har økt med 38% fra året før. Amedia avtalen kom etter budsjettet var
vedtatt. Denne medfører økte inntekter, men også økte utgifter. En større andel midler er
overført fra 2017 til 2018 enn fra 2016 til 2017, nesten dobling.

Regnskapet viser en økning i egenandeler, fordi kostnadsnivået har vært høyere.

Styret jobber for å finne løsninger for å holde kostnadsnivået så lavt som mulig for utøverne.
Støtteordninger for egenandeler eller lignende. Det er et tydelig signal fra Minitinget at
dette må prioriteres i arbeidet fremover. I budsjettet for 2019 er det satt av midler til dette.

Budsjett 2019
Anker-Olsen orienterte om styrevedtatt budsjett. Grunnlaget er fra reelle 2018-tall, og
forbruk så langt i 2019. Økte inntekter fører til økte kostnader. Langtidsbudsjett og
styrevedtatt budsjett er relativt likt, noen midler er omrokert.

Minitinget ønsket at styret skal se på muligheten for at Amedia avtalen kan komme BLNO
klubbene til gode, ved reduksjon i serieavgifter, spesielt på kvinnesiden.

3. Oppsummering
Parmann oppsummerte og takker for deltakelsen. Han informerte om at på Det Store
Klubbledermøtet som skal avholdes etter Minitinget vil fokuset være fremtiden for norsk
basketball og arbeidet vil i stor grad foregå i workshops.

Møteslutt.

