
 

  

Protokoll styremøte nr. 2021-05 
   

Sted og tid: Fjernkonferanse, onsdag 26. mai 2021 Kl.17:00 – 19:50 

 

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), Eirik Petri Vaaja (EPV) og 
Stian Emil Berg (SEB) 

  Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen Andre Johansen (EAJ), Brent 
Hackman (BH), Axel Langaker (AL) 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 april 2021 
b. Evt. vedtakssaker (Vedtak) 

10. BLNO Kvinner – Seeding hjemmebanefordel (Vedtak) 
11. Idrettstinget 2021 – saker (Orientering/Vedtak) 
12. Påmelding EM Kvalifisering (Vedtak) 
13. Relasjonssaker (Orientering/Vedtak) 
14. Status landslag (Orientering) 
15. Eventuelt 
16. Avslutning 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. Innledning 

JHP ønsket velkommen og informerte om at en del saker er flyttet til styremøtet i juni 
grunnet presserende saker som må få viet tid på dette styremøtet. 

 
 

2. Godkjennelse av dagsorden (Vedtak) 
En sak ble meldt til eventuelt. 
 
15 a) Ungdomsturneringer 
 
Sak 13 ble foreslått behandlet etter sak 10. 

 
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent med en sak til eventuelt og den foreslåtte endringen i 
saksrekkefølgen. 

 
 

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering) 
Gjennomgang av styreprotokoll 2021-04 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS 
Teams. 
 
Styreprotokoll 2021-04 ble tatt til etterretning uten kommentarer. 
 
MB påpekte at oppfølgingspunktet i sak 11 handler om arbeidsform og burde heller 
implementeres i andre dokumenter, som f.eks. styrehåndboken, ved behov. 
 
Vedtak: 
Oppfølgingspunktet i sak 11 fjernes i sin helhet. 
 
Oppfølging: 
Administrasjonen oppdaterer protokollen og publiserer ny versjon på basket.no 
 

 
4. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m (Orientering) 

 
a. Protokoll Markedsutvalg møte 2021-03 

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

 
 

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak) 
En sak er besluttet siden forrige styremøte. 
 
Styret drøftet på Teams den 4. mai 2020 Midtbyen Basketballkubbs søknad om deltakelse 
i BLNO for kvinner sesongen 2021/2022. Styret vurderte det til at regelen om 8-10 lag i 
BLNO for kvinner skal veie tyngre enn kravet om hvordan en klubb kvalifiserer seg, all den 
tid klubben kan bekrefte en spillerstall som holder forsvarlig sportslig nivå, og at en 
forsvarlig økonomisk plan er lagt til grunn. 
Dette da det vil heve kvaliteten, legitimiteten og verdien på BLNO-produktet, og fremme 
basketballidretten på flere steder. 
 



 

 

Styret anser det som et riktig og viktig skritt for BLNO, jentebasketen og norsk basket 
generelt at det nå kommer til et kvinnelag i BLNO fra en ny region. 
 
Vedtak i styresak EO 2021-05: 
Midtbyen innvilges plass i BLNO kvinner sesongen 2021/22 
 
Vedtak: 
Styret bekreftet vedtaket fra styremøte EO 2021-05 

 
 

6. Statusrapporter o.l. (Orientering) 
 
JHP orienterte om møte med blant annet Abid Raja, Marco Elsafadi og David Martinez i 
forbindelse med besøket hos inkluderings- og integreringsklubben Møhlenpris Idrettslag i 
Bergen. 
 
Orienteringene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning. 

 
 

7. Virksomhetsrapporter (Orientering) 
 

a. Administrative vedtak 
Administrasjonen har ikke gjort noen løpende beslutninger i perioden. 

 
b. Generell Orientering Generalsekretær 

Administrasjonen orienterte styret om aktuelle saker siden siste styremøte: 
• Regnbuesertifisering av NBBF 
• Digitalisering av trenerkurs 

 
Det er gjennomført én del av nytt digitalt trener 2-kurs med mange positive 
tilbakemeldinger fra deltakerne. 

 
Styret tok virksomhetsrapportene til etterretning. 
 
 

8. Korona-situasjonen (Orientering/Vedtak) 
Administrasjonen orienterte om aktuelle saker siden sist styremøte: 
 

• Veilederen er endret med grunnlag i at Norge nå går over til trinn 2 i 
gjenåpningsplanen. 

 
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
 

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

a.  Økonomirapport april 2021 
 
Økonomirapportene ble presentert av Hanne og spørsmål ble besvart. 
• Prognosen viser et overskudd pålydende 25 400. 
• Serieregnskapet for BLNO er konkludert, og overskuddet er utbetalt til klubbene.  
• Innmeldingsavgifter for U16 og U19 NM tilbakebetales i disse dager. 



 

 

• Krisepakke 4 via Lotteri- og Stiftelsestilsynet er mottatt: 
o 150 000 til NBBF  
o 84 000 til regionene  
o 450 000 til klubber 

 
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)  

Det var ingen økonomiske vedtakssaker. 
 
 

10. BLNO kvinner – seeding for hjemmebanefordel (Vedtak) 
Det er gjennomført en prosess med BLNO kvinner for å kunne konkludere med en 
rangering som erstatter 2018/19-tabellen som grunnlag for kampoppsettet 2021/22. 
Tabellene fra sesongen 2019/20 og 2020/21 er ikke gyldige, da det ble spilt for få 
kamper pga. Covid19. En rangering er nødvendig når det spilles trippel serie, for å kunne 
avgjøre hvilke lag som skal få hjemmebanefordel, jfr. tidligere års praksis. 
 
Rangeringen har tatt utgangspunkt i kampresultatene de siste sesongene. Under høring 
med BLNO kvinner støttet 7 av 8 lag forslaget til NBBFs sportssjef. 
 
Vedtak: 
Styret støttet sportssjefens innstilling og vedtok følgende rangering som grunnlag for 
hjemmebanefordel i kampoppsettet 2021/2022: 
 

1. Ulriken  
2. Bærum  
3. Ullern  
4. Asker  
5. Bergen Elite  
6. Høybråten  
7. Tromsø  
8. Midtbyen 

 
 

11. Idrettstinget 2021 – saker (Orientering/Vedtak) 
Styret gjennomgikk aktuelle saker som skal tas stilling til. 
JHP la frem tingdokumentene, der han har gjort sine tanker i notatsform etter hver 
relevante sak.  

 
Videre ønsker JHP at forslag om nye komiteer/utvalg, og da spesielt påtaleutvalget og 
etisk komité, spesielt velkommen. 
 
Saker der NBBF bør markere seg ble også drøftet. 
 
Forslaget om opphevelse av det norske forbudet mot simulert høyde (høydehus), er at 
stor offentlig interesse. Dette berører i all vesentlighet ikke basketball som idrett, men i 
kraft av å være en del av Idrettsforbundet, er NBBF forpliktet til å gjøre seg opp en 
mening. Samtidig ligger det en del viktige organisatoriske prinsipper i vedtaket, som for 
eksempel på hvilket nivå, nasjonalt eller internasjonalt, slike restriksjoner bør ligge.  
 
Styret drøftet aspekter for og imot et forbud, uten å konkludere. Dog var det et flertall i 
styret som mener at et slikt regelverk må defineres på internasjonalt nivå, spesielt for 



 

 

utøvere som konkurrerer på internasjonalt nivå. Norsk Idretts rolle må derfor være å 
arbeide for å få gjennomslag for sine syn angående dette på den internasjonale arenaen, 
som f.eks. i WADA etc. 
Dette, kombinert med det faktum at det i tingforslaget kommer tydelig frem at simulert 
høyde skal være gjenstand for streng regulering i Norge, etter rammer vedtatt av 
Idrettsstyret, medførte at en majoritet i styret var for å støtte forslaget om å oppheve 
forbudet. 
Da simulert høyde ikke er et vesentlig tema for idretter som basketball, var det enighet 
om at NBBF primært skal holde en lav profil i debatten. 
 
Vedtak: 
Styret støtter JHPs tanker, og gir JHP, i samråd med engasjerte styremedlemmer, 
fullmakt til å ta stilling til tingforslag fortløpende, med underlagsdokumentet og 
notatene fra dette styremøtet som grunnlag. 
 
Oppfølging: 
JHP åpner en Teamskanal som styremedlemmene fortløpende kan delta i, om 
ønskelig, for å kunne gi input til JHP under forhandlingene. 
 
 

12. Påmelding EM Kvalifisering (Vedtak) 
NBBF administrasjonen har fått tilbakemelding om at påmeldingsfristen utsettes til 
mai/juni.  
 
Vedtak:  
Styret tok orienteringen til etterretning og utsetter behandlingen til påmeldingsskjemaer 
etc. foreligger fra FIBA Europe. 
 
 

13. Relasjonssaker (Orientering/Vedtak) 
Saken ble behandlet etter sak 10. 
 
Styret drøftet relasjonssaker med organisasjonen og følger dette opp videre. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning.  

 
 

14. Status landslag (Orientering) 
a. Koronaprotokoll FIBA 

FIBA har sendt ut oppdatert koronaprotokoll med viktig informasjon tilknyttet 
FIBA-turneringer denne sommeren. 

 
b. Ungdomslandslag 

FIBA sender ut informasjon om FIBA Challenge som erstatter 
ungdomsmesterskapene grunnet koronasituasjonen. FIBA Challenge er små 
turneringer bestående av seks lag som er satt sammen basert på rangering.  
 
Nordisk mesterskap er utsatt til august, og er tenkt å erstatte vår deltakelse i FIBA 
Challenge. Nordisk er en bedre sportslig turnering enn FIBA Challenge, og med 
Finland som arrangør er det også en bedre destinasjon sett med et 
smittevernsperspektiv. 

 
Styret tok orienteringen til etterretning. 



 

 

15. Eventuelt 
 
a) Ungdomsturneringer 
AS spurte om arbeidet som er gjort knyttet til mulige ungdomsturneringer eller U23 
turneringer regionalt og nasjonalt. 
 
AL orienterte styret om at dette har vært forsøkt regionalt i Øst de tre siste sesongene. 
Oppslutningen har vært laber og ved siste påmelding var det bare et lag som meldte seg 
på. 
 
BH orienterte styret med at det jobbes med flere modeller for nasjonalt 
førstedivisjon/U23 serie som skal ut på høring til klubber og regioner. Under arbeidet 
med sportslig plan ble det avdekket et sportslig gap mellom tilbudene på ungdomssiden 
og BLNO som gjør at enkelte spillere i aldersgruppen 20 til 24 år ikke får tilfredsstillende 
kamptilbud 
 
Oppfølging: 
Administrasjonen ser på muligheter for å gjennomføre testturneringer som kan bli en del 
av grunnlaget i anbefalinger knyttet til nasjonal U23-turnering og nasjonal 1.divisjon. 
Dette er i tråd med føringer gitt på Basketballtinget 2020.  
 

 
16. Avslutning 

JHP takket for møtet 
 
 
Møtet ble hevet klokken 19.50 

   

 

 

Oslo, Sandvika, Bærum, Trondheim, Tromsø og Bergen 

den 26. mai 2021 

 

 

 

 

Jan Hendrik Parmann   Tor Christian Bakken  Anya Sødal  
President 
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