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Protokoll styremøte nr. 2021-03 
   

Sted og tid: Fjernkonferanse, onsdag 24.mars 2021 Kl.17:00 – 20:20 

 

Til stede:  Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Marcela M.F. 
Bustos (MB), Terje J. Roel (TR), Kristine F. Skorpen (KS - til og med sak 10), Eirik Petri 
Vaaja (EPV) og Stian Emil Berg (SEB) 

  Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen Andre Johansen (EAJ), Brent 
Hackman (BH – til og med sak 17) og Hanne Funder (HF) 

  

Referent:  Espen A. Johansen 
 

 
Dagsorden: 

1. Innledning 
2. Godkjennelse av dagsorden (Vedtak) 
3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering) 
4. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (Orientering) 
5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak) 
6. Statusrapporter styret (Orientering) 
7. Virksomhetsrapporter 

a. Administrative vedtak 
b. Generell orientering Generalsekretær 

8. Koronasituasjonen (Orientering/Vedtak) 
9. Økonomi (Orientering med unntak av 9 b.) 

a. Økonomirapport februar 2021 
b. Evt. vedtakssaker (Vedtak) 

10. Sluttspillform BLNO kvinner 2021/2022 (Vedtak) 
11. Påmeldingsfrist BLNO kvinner 2021/2022 (Vedtak) 
12. Serieplasseringer BLNO kvinner 2020/2021 (Vedtak) 
13. Regionale kampreglement (Orientering) 
14. U-NM 2020/2021 (Vedtak) 
15. Regionalt seriespill (Vedtak) 
16. Tildeling nasjonale arrangement (Vedtak) 
17. NIFs komiteer til tinget 2022 (Orientering) 
18. Kjønnsbalanse og minoritetsrepresentasjon (Orientering/vedtak) 
19. Eventuelt 
20. Avslutning 
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1. Innledning 

JHP ønsket velkommen og fremhevet den gode nyheten om at Viola Gyorgyi har blitt 
nominert til dommer i kommende OL i Tokyo. 

 
 

2. Godkjennelse av dagsorden (Vedtak) 
Sak 11, omhandlende påmeldingsfrister til BLNO for kvinner, ble foreslått å utgå, da 
forholdene rundt realitetene i saksbeskrivelsen har endret seg. 
 
Følgende sak er meldt til eventuelt av JHP i forkant av møtet: 
- Politisk relasjon til regionene 

 
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent med ovennevnte justering og sak til eventuelt. 

 
 

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering) 
Gjennomgang av styreprotokoll 2021-02 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS 
Teams. 
 
Styreprotokoll 2021-02 ble tatt til etterretning uten kommentarer. 

 
 

4. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m (Orientering) 
a. Markedsutvalg møte 2021-02 
b. AU protokoll 2021-04 
c. AU protokoll 2021-05 
d. Ungdomsutvalg møte 2021-01 
 

Kristine orienterte om det første møtet i Ungomdsutvalget (UU), der fokuset var 
konstituering. 

 
Oppfølging; 
Forbundsstyret tar initiativ til å bygge relasjon mellom styret og UU. 
 
Administrasjonen ser på muligheter for å opprette en landingsside på basket.no for UUs 
virke, samt muligheter til å presentere UU for norsk basket, for eksempel på DSK.  
 
UU selv og forbundsstyret skal jobbe for at UU-representantene blir delaktige på politiske 
arenaer og representasjoner sammen med forbundsstyremedlemmer. 

 
Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. ble tatt til etterretning. 

 
 

5. Beslutninger gjort i perioden 
Den 17. mars 2021 vedtok styret å avlyse BLNO sluttspillene i et ekstraordinært møte. 
 
Bakgrunn: 
Ingen BLNO-kamp vil kunne gjennomføres før ny informasjon fra myndighetene kommer 
den 11. april 2021, og det var tidligere satt en frist til 15. april 2021 for å avslutte BLNO-
sesongen. Dette på grunn av gjeldende arbeidstillatelser, spillerkontrakter etc.. 
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Styret måtte derfor snarest fatte en beslutning om å avlyse sesongen for å unngå at 
ekstrakostnader ble påført klubbene. En beslutning om å avlyse den resterende BLNO-
sesongen, vil   sette klubbene i en posisjon der de kan sende ut (bl.a.) permitteringsvarsler 
til sine lønnstakere tidligst mulig. 
Styret bekreftet vedtaket. 
 

 
6. Statusrapporter o.l. (Orientering) 

AS bemerket lokalt engasjement ift. koronasituasjonen, der leder i Ammerud Basket, Helle 
Stokke, har stått frem i nyhetene i forbindelse med Ammerud baskets håndtering av 
smittesituasjonen. Styret roser Ammerud og klubblederen for ansvaret de tar og 
handlekraften som de viser i denne situasjonen. 

 
Orienteringene og rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning. 

 
 

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering) 
 
a. Administrative vedtak 

Administrasjonen har ikke gjort noen løpende beslutninger i perioden som krever 
styrets oppmerksomhet. 

 

b. Generell orientering 
Silje og ledergruppen ga en orientering om aktuelle saker siden siste styremøte. 
 

• Ansattsituasjonen – permittering og fokusområder administrativt. 
• Bufdirmidler innvilget til InkluBasket for 2021 
• Prosjekt og verdiarbeid 
• Mangfoldsmatrise i samarbeid med NIF 
• FECC – begge kandidater er godkjent 
• Status FIBA prosjekter 
• Trenerattesten er nå lanser 
• Digitalisering og oppdatering av kurs 
• Status landslag og EM kvalifisering 
• Marked og Streetbasket Festivalen 

 
TCB stilte kontrollspørsmål om NBBFs rutiner for rapporterering til FIBA på prosjekter 
som finansieres med midler fra dem. HF og BH orienterte om disse rutinene, som er 
rigide og noe som NBBF følger. Konsekvensen for mangelfull rapportering er at man ikke 
mottar midler i neste søknadsrunde. 

 
Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning. 

 
 

8. Koronasituasjonen (Orientering/Vedtak) 
a.  Administrasjonen orienterte om aktuelle saker siden sist styremøte 

MB tok opp problematikken med at ungdommer som bor utenfor kommunegrensen 
til klubbens treningsfasiliteter ikke kan trene med laget sitt pga. restriksjoner. 
SS orienterte om at dette er tatt opp flere ganger med NIF og følges opp videre. 
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Oppfølging: 
NBBF fortsetter å følge opp utfordringen knyttet til at ungdommer ikke får drive aktivitet 
på tvers av kommunegrenser i de fora der dette er på agendaen eller naturlig kan tas 
opp som tematikk. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
 

9. Økonomi (Orientering, med unntak av 9 b.) 
 

a.  Årsregnskap 2020 
 

Økonomirapportene ble presentert av Hanne og spørsmål ble besvart. 
 

b.  Evt. vedtakssaker (Vedtak)  
 

Administrasjonen informerte om økt tildeling på post 2 og post 3 og innstilte til bruk av 
disse midlene. 
 
Vedtak: 
Økte «post-inntekter» i form av kr 100 617 til post 2 og kr 376 960 til post 3 skal fordeles 
på følgende områder: 
 
Post 2 
Personaloppfølging 
Div. møter administrasjon 
Reise regionalt ansatte 
Reise adm. ansatte 
Diverse generalsekretær 
 
Post 3 
3x3  
BASKET=MANGFOLD 
Trenerutviklingsprosjekt 
Dommerutviklingsprosjekt  
Regionsutviklingsprosjekt 
 
 

10. Sluttspillform BLNO kvinner (Vedtak) 
På møtet for BLNO kvinner den 15. mars 2021, ønsket klubbene å fortsette med «Elite 8 
sluttspill» for sesongen 2021/2022 med 4 mot 3 stemmer. 
Mindretallet på tre klubber ønsket å gå over til et sluttspill med «best av 3-kamper». 

 
Vedtak: 
Sluttspillformen «Elite 8» vedtas for BLNO kvinner sesongen 2021-2022. 
 
Oppfølging: 
Det igangsettes en prosess, som også involverer klubbene i BLNO Kvinner, med sikte på 
å avklare en fremtidig sluttspillform for ligaen fra og med sesongen 2022-23, og som 
innebærer et best mulig sportslig tilbud. 
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11. Påmeldingsfrist BLNO kvinner 2021/2022 (Vedtak) 
Saken utgikk. Se kommentar under godkjennelse av dagsorden. 
 
 

12. Serieplasseringer BLNO kvinner 2020/2021 (Vedtak) 
På BLNO K-møtet 15.03.2021 fremmet BLNO K-klubbene et ønske om at Ulriken Eagles 
blir kåret til seriemester, selv om det var flere klubber som ikke hadde spilt 50% av 
kampene. Prinsippet som ble vedtatt i forkant av sesongen baserte seg på at alle lag 
måtte ha spilt halvparten av kampene sine for å kunne kåre en serievinner. BLNO K-
klubbene argumenterte unisont for at Ulriken Eagles har spilt over halvpartene av 
kampene sine, og at ingen lag kunne tatt dem igjen om serien ble fullført.   Klubbene 
ønsket ikke at det skulle kåres og deles ut andre medaljer eller plasseringer.  
 
Vedtak: 
Ulriken Eagles kåres til serievinner for sesongen 2020/21.  
Det blir ikke utarbeidet tabell for de øvrige lagene, og det deles ikke ut sølv- og 
bronsemedaljer. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 

13. Regionale kampreglement (Orientering) 
NBBFs lovkomite har gjennomgått de regionale kampreglementene etter oppdateringer 
gjort etter Basketballtinget 2020 og kommet med sine innspill og kommentarer. 

 
I tillegg kommer lovkomiteen med følgende innspill til forbundsstyret: 
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.  
 
EAJ orienterte styret om at kampreglementet for Region Midt er sendt inn i senere tid og 
at kampreglementet legges frem for styret når lovkomiteen har gitt sine 
tilbakemeldinger. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning og ber regionene gjøre de endringene som 
lovkomiteen påpeker.  
 
Oppfølging: 
Administrasjonen sikrer at fremtidige endringer som skal presenteres for lovkomiteen er 
med tydelige endringsmarkeringer slik at arbeidet i lovkomiteen kan utføres på en 
effektiv måte. 
 
Styret vurderer NBBFs kampreglement Kap. 6 pkt. E.8,, omhandlende forbud mot bruk 
av overårige spillere, frem mot basketballtinget 2022. 

 
 

14. U-NM 2020/2021 (Vedtak) 
Slik situasjonen er i dag vurderes det som sannsynlig at mesterskapet ikke kan 
gjennomføres i april/mai, da det i dag ikke er tillatt med konkurranse over 
kommunegrensene. 
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Regelanvendelse: 
Det har ikke, i noen form vært mulig å avholde kvalifiseringsturneringer for 
mesterskapene, grunnet smittevernsrestriksjoner, noe som det er et krav til i NBBFs 
tingvedtatte kampreglement Kap. 5 pkt. O å avholde, uten at det gis muligheter i 
regelverket for at styret kan fravike dette kravet. Å arrangere disse offisielle NM-
sluttspillene, med for eksempel kun inviterte lag, uten noen form for regional 
kvalifiseringsturnering, vil derfor være regelstridig. I kampreglementets Kap. 3, kommer 
det tydelig frem at sesongen skal være avsluttet innen 30. juni, også her uten noen 
nedfelt mulighet for styret til å fravike/forlenge. En viktig bakgrunn for at strek skal være 
satt den 30. juni, er at lagene ofte ikke er de samme etter endt sesong, og da spesielt for 
yngre lag der spillere går videre i sin skolegang, studier, førstegangstjeneste m.m. Også 
overganger generelt gjør at lagene endrer karakter. 
 
En eventuell utsettelse av NM-arrangement til f.eks. juni 2021, og ikke avlysning, vil ta 
inntil fire helger fra potensielle kamphelger fra etterslepet av regionale seriekamper og 
landslagssamlinger for de respektive årsklasser, kamphelger som det vil være veldig få 
igjen av å ta fra hvis det igjen åpnes opp for idrettsaktiviteter før sesongen skal være 
avsluttet 30. juni. Regionalt seriespill bør prioriteres i denne perioden. Norsk idretts 
visjon er “Idrettsglede for Alle”, og da må NBBF søke etter løsninger som presumtivt gir 
størst sjanse for å kunne favne over flest mulig lag og spillere. Et NM-sluttspill vil kun gi 
et tilbud til et mindretall av disse lagene. Regionalt/lokalt seriespill når langt flere 
spillere enn et ungdomsmesterskap, og det er også mere realistisk at det vil være tillatt 
med kamper mellom lag i samme region, eller i hvert fall i samme kommune, enn 
mellom lag fra ulike regioner. U-NM er ikke definert som en del av toppidretten, og 
således er terskelen høyere for at det åpnes for nasjonale kamper/arrangementer for 
disse enn f.eks. i BLNO. 
 
Rent sportslig, vil det ikke være like oppkjøringsvilkår for deltakerne i eventuelt utsatte 
U-NM, da det i flere regioner har vært og/eller er nedstengt eller redusert trenings- 
og/eller kamptilbud. 
 
Administrasjonens innstilling var derfor at for å klare å innfri rammene av eget regelverk 
og norsk idretts overordnede visjon, “Idrettsglede for alle”, så må arrangementer som gir 
tilbud til presumtivt flest mulig utøvere prioriteres i de få helgene som kanskje blir 
tilgjengelige før sesongen er slutt den 30. juni. 
 
Vedtak: 
U16NM og U19NM 2021 avlyses. 
 
Oppfølging: 
TCB bidrar med å forfatte en tekst som formidler vedtaket. Påmeldte klubber og 
arrangørklubber blir orientert i god tid før publisering av vedtaket på NBBFs digitale 
flater. 

 
 

15. Regionalt seriespill (Vedtak)  
Administrasjonen ser det som hensiktsmessig med en felles samlet innsats for at 
kamptilbudet til våre medlemmer skal bli optimalt for sesongen 2021-2022. Sett i lys av 
koronasituasjonen sesongen 2020-2021 og det velfungerende samarbeidet i 
arbeidsgruppen som har jobbet med regionalt kamptilbud, ønsker administrasjonen å 
videreføre dette samarbeidet på regionalt nivå. 
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Vedtak: 
Styret gir regionene anledning til å fravike egne regelverk når det gjelder på- og 
avmeldingsfrister til lokalt seriespill.  
 
Oppfølging: 
NBBFs regioner får tilbud om å delta i en arbeidsgruppe som jobber med regionalt 
seriespill på tvers av regionsgrensene. 
 
 

16. Tildeling nasjonale arrangement 2021/2022 (Orientering) 
BH presenterte forslag til arrangementstildelinger.  

 
Prosess 
Utlysning av nasjonale arrangement for sesongen 2021/2022 ble tilsendt alle klubber 
tilknyttet Norges Basketballforbund medio februar med søkefrist 5.mars. Utlysningen 
ble også publisert på NBBFs nettside og Facebook-side. Utlysningen inneholdt 
arrangementshåndbøker som redegjør for hva som forventes av arrangør. Alle 
mottatte søknader ble levert innen fristen og gjennom søknadsportalen i Enalyzer. 
 
Kriterier 
Ved innstilling til tildeling av arrangement har følgende kriterier blitt lagt til grunn: 
• Dokumentert erfaring 
• Anlegg 
• Kostnader og økonomi 
• Geografisk spredning 
• Historisk fordeling 
• Bærekraftig  
 
Habilitet 
Forslag til innstilling er utarbeidet av arrangementsansvarlig Sjur Berg, 
turneringsansvarlig Eivind Jensen og sportssjef Brent Hackman samt 
organisasjonssjef Espen Johansen. 
 
Kommentar til innstillingen 
Innstillingene er gjort på en helhetlig basis der NBBFs administrasjon har forsøkt å 
fordele arrangementene på en rettferdig og god måte som ivaretar idrettens 
interesser på best mulig måte. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok nedenstående arrangementstildeling for sesongen 2021/2022. 
 
 
16 NM kvalifisering  
Habilitet: Ingen inhabile 
 
Dato: 27.-28.november 2021  
 
Søkere Øst: Ammerud 
Søkere Vest: Fyllingen, Frøya 
Søkere Midt: Sverresborg 
Søkere Sør: Kristiansand 
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Arrangør 2020/2021: Ammerud (Øst), Fyllingen (Vest) 
Arrangør 2019/2020: Ammerud (Øst), Fyllingen (Vest), Singsaker (Midt)  
Arrangør 2018/2019: Sandvika (Øst), Fyllingen (Vest), Singsaker (Midt)  
Arrangør 2017/2018: Sandvika (Øst), Fyllingen (Vest)  
 
Tildeling: 
Ammerud (i Øst), Fylling (i Vest) og Sverresborg (i Midt) tildeles arrangementene.  

 
 

U16 NM sluttspill  
Habilitet: TCB forlot møtet under behandlingen.  
 
Dato: 30.april-1.mai 2022  
 
Søkere: Sandvika BBK, Ulriken; Kristiansand, Hønefoss, Sverresborg, Ulriken 
 
Arrangør 2020/2021: Sandvika BBK 
Arrangør 2019/2020: Ulriken  
Arrangør 2018/2019: Ulriken  
Arrangør 2017/2018: Kongsberg  
 
Tildeling: 
Primært: Sverresborg.  
Sekundært: Hønefoss 
 
Oppfølging: 
NBBF skal i møte med Sverresborg for å kartlegge hva de har mulighet til å gjennomføre 
av planene de har redegjort for i søknaden. Arrangementene er planlagt å holde sted i 
Trondheim Spektrum og Kolstad Arena. Om Sverresborg ikke har mulighet for å 
gjennomføre dette, tildeles arrangementet Hønefoss 
 
 
U19NM kvalifisering  
Habilitet: TCB og SEB forlot møtet under behandlingen.  
 
Dato: 27.-28.november 2021  
 
Søkere Øst: Bærum, Ammerud 
Søkere Sør: Kristiansand  
Søkere Vest: Frøya  
 
Arrangør 2020/2021: Bærum Basket (Øst), Frøya (Vest) 
Arrangør 2019/2020: EB-85 (Øst), Frøya (Vest)  
Arrangør 2018/2019: Ammerud (Øst), Frøya (Vest)  
Arrangør 2017/2018: Ammerud (Øst), Frøya (Vest)  
 
Tildeling: 
Bærum (i Øst) og Frøya (i Vest) tildeles arrangementene. 
 
U19 NM sluttspill  
Habilitet: SEB forlot møtet under behandlingen.  
 
Dato: 23.april-24.april 2022  
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Søkere: Ulriken, Frøya, Asker 
 
Arrangør 2020/2021: Kongsberg Miners 
Arrangør 2019/2020: Sandvika BBK  
Arrangør 2018/2019: Kongsberg  
Arrangør 2017/2018: Ulriken  

  
Tildeling: 
Asker Aliens tildeles arrangementet.  
 
 
BLNO Kvinner sluttspill  
Blir behandlet av styret i styremøte nr. 2021-04. 
 
 
3X3 Tour 2022 
Habilitet: TCB og SEB forlot møtet under behandlingen. 
 
Dato: Våren 2022 
 
Søkere: EB-85, Bærum og Kristiansand 
 
Tildeling: 
EB-85, Bærum og Kristiansand tildeles arrangementene.  
 
 
BLNO Menn kvalifisering  
Habilitet: Ingen inhabile  
 
Dato: 26.mars-27.mars 2022  
 
Søkere: Sverresborg, Kristiansand, Ammerud 
 
Arrangør 2020/2021: Ikke arrangert grunnet korona-situasjonen 
Arrangør 2019/2020: Ammerud  
Arrangør 2018/2019: Sverresborg  
Arrangør 2017/2018: Ammerud  
 
Tildeling: 
Kristiansand tildeles arrangementet. 
 
Den Store Trenerhelgen  
Habilitet: Ingen inhabile  
 
Dato: 29.januar-30.januar 2022  
 
Søkere: Bøler, Hønefoss 
 
Arrangør 2020/2021: Digitalt grunnet korona-situasjonen 
Arrangør 2019/2020: Bøler  
Arrangør 2018/2019: Bøler  
Arrangør 2017/2018: Bøler  
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Tildeling: 
Bøler tildeles arrangementet.  

 
Oppfølging: 
Administrasjonen distribuerer tildelingen til involverte klubber og publiserer nyhetssak 
på basket.no og facebook. 
 
 

17. NIFs komiteer til tinget 2021 (Vedtak/Orientering) 
NBBF har mottatt et skriv fra Idrettsforbundet omhandlende Idrettsforbundets 
valgkomité som skal innstilles fra idrettsstyret. 
Styremedlem Terje Roel, som i dag sitter i NIFs valgkomité, har sagt seg tilgjengelig for 
gjenvalg til denne. 
TR forlot møtet under behandlingen av saken. 

 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
Vedtak: 
NBBF støtter Terje Roels kandidatur til valgkomiteen i Norges Idrettsforbund til 
Idrettstinget 2021. 
 
 

18. Kjønnsbalanse og minoritetsrepresentasjon (Orientering/Vedtak)  
Sett i lys av fokuset på mangfoldet i idretten, og NBBFs rolle i dette, ønskes det at det på 
et overordnet nivå legges et større trykk, bevissthet og forpliktelse i norsk basket, 
idretten generelt og i organisasjonen på temaer som berører dette. 

 

Administrasjonen arbeider allerede med prosjekter som berører disse temaene, og NBBF 
er også representert i flere organer som jobber med slike utfordringer.  
 
Vedtak: 
Resolusjon fra styret i Norges Basketballforbund: 
NBBF ser på mangfoldet som en viktig ressurs for blant annet videre vekst og utvikling i 
norsk basket. NBBF skal derfor arbeide proaktivt for å sikre mangfoldet ved å aktivt bidra 
til at dette også gjenspeiles i styrer og øvrige organer i norsk basket og norsk idrett. 
Dette være seg å sikre en god kjønnsutjevning, aldersgruppers påvirkningsmuligheter, 
samt at minoriteter rekrutteres og involveres i beslutningsprosesser så som styrearbeid, 
administrativt arbeid, trenergjerninger og tilsvarende på alle nivåer i NBBF, norsk idrett 
og dets klubber." 
 
Oppfølging: 
Styret gir administrasjonen fullmakt til å gjennomgå resolusjonen for å se på eventuelle 
språklige forbedringer, dog uten å endre på realitetsforholdet i resolusjonen. 

 
 

19. Eventuelt 
Etter innspill gitt fra regionene på politisk møte den 20. mars diskuterte styret hvordan 
de på best mulig måte kan ha god dialog og samarbeid med regionstyrene. 
 
Oppfølging: 
Styret v/JHP finner en dato etter påske for gjennomføring av møte med politisk ledelse i 
regionene. 
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Styremedlemmene deltar på styremøter og regionsting i de regionene de er 
relasjonspunkt til. 

 
 

20. Avslutning 
Styret avsluttet med å evaluere møtet og ønsket hverandre en god helg. 

 
 
Møtet ble hevet klokken 20.20 

   

 

Oslo, Sandvika, Bærum, Trondheim, Tromsø og Bergen 

den 24. mars 2021 

 

 

 

Jan Hendrik Parmann   Tor Christian Bakken  Anya Sødal  
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