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Protokoll - AU-møte 2020-05 
 
Dato: 14. september 2020 
Sted: E-post og direktedialog 
Deltakende: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Silje Særheim (SS) 

(SS har tale og forslagsrett). 
Referent: Jan Hendrik Parmann 
 
Sak: 
Vurdering av NBUs protest. 
 
Dokumenter i saken: 
Vedlegg 1:  Protest fra NBU med underbilag 
Vedlegg 2:  Protokoll fra AU-møte 2020-04 med underbilag 
Vedlegg 3: Avtalens vedlegg C som manglet 
Vedlegg 4: E-post som bekrefter at uteglemte ekstra diett-tillegg var fremlagt. 
 
Regel- og beslutningsgrunnlag: 

• Dommeravtale sesongen 2019/2020 

• NBBFs Protest og appellreglement 

• NBBFs Kampreglement omhandlende dommere. 
 
Habilitet: 
Samtlige AU-medlemmer erklærte seg habile i saken, og ingen spørsmål ble stilt til habilitet. 
 
Mandater: 
I NBBFs protest og appellreglement Kap. 1, Pkt. 1.a, siste setning står det: «Protesten eller appellen skal 
sendes til den instans forgåelsen sorterer under, eller den instans som sist har hatt saken til behandling og 
avgjørelse.» Bakgrunnen for dette er at NBBF/AU, som var behandlende instans, skal få en mulighet til å 
vurdere om det har tilkommet nye opplysninger som er av betydelig art for saken. 
 
Det er avdekket nye opplysninger i saken, da avtaleutkastets vedlegg C, vet en feil, var uteglemt fra 
sakspapirene og det opprinnelige vedtaket. 
 
Videre står det i Kampreglementets Kap. 7 pkt. 10, omhandlende dommere: 
«Den ansvarlige arrangør dekker reise-, losji- og diettutlegg til dommer som dømmer kamper utenfor 
hjemstedskommunen, etter nærmere avtale med turneringsledelsen, og kun etter regning. Turneringsledelsen 
fastsetter maksimalsatser pr. døgn for diett og losji samt kamphonorar for gjeldende kampart.» 
Det er NBBF som utgjør turneringsledelsen for de aktuelle turneringene som disse betingelsene gjelder for, 
og NBBF skal således ta en endelig beslutning ift. dommernes betingelser. 
 
Videre har styret i NBBF gitt NBBFs Arbeidsutvalg mandat til å beslutte/godkjenne dommernes betingelser 
gjennom NBBFs styrehåndboks kap. 4 pkt. c, 9. ledd, med følgende ordlyd: 
«Arbeidsutvalget skal godkjenne betingelsene for dommerne i nasjonale serier og turneringer.» 
 
Konklusjon: 
NBBFs Arbeidsutvalg er gitt mandatet til å fatte endelige beslutninger omhandlende betingelsene til 
dommerne i nasjonale serier og turneringer. 
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Saksfremstilling: 
Ved en feil, var ikke avtaleutkastets vedlegg C, omhandlende ytterligere diett-tillegg for reiser til Trondheim 
og Tromsø, innlemmet i saksdokumentene til NBBFs arbeidsutvalg, og derfor heller ikke i vedtaket om 
dommernes betingelser som vedtatt på NBBF AUs møte nr. 2020-04, den 22/8-2020. 
 
Vurdering: 
De uteglemte tilleggene ble nevnt i selve møtet, og har også vært kommunisert mellom partene i prosessen, 
som det fremkommer i denne sakens vedlegg nr. 3 og 4, og det har derfor hele tiden vært underforstått at 
disse tilleggene skulle utgjøre en del av betingelsene. Derfor besluttet NBBFs Arbeidsutvalg å ta opp denne 
saken til ny behandling for å vurdere å eventuelt korrigere sitt opprinnelige vedtak. 
 
Vedtak: 
Følgende tilleggssatser implementeres i betingelsene for dommere som ble vedtatt i NBBF-AU sitt møte nr. 
2020-04: 

• For dommerreiser til/fra Trondheim dekkes ytterligere bespisning opptil kr 300,- pr. døgn.  

• For dommerreiser til/fra Tromsø dekkes ytterligere bespisning opptil kr 400,- pr. døgn. 
 

Beløpet kommer i tillegg til satsene som allerede er vedtatt under reise. 
 
Alle reiser dekkes etter faktiske utgifter med kvittering. 
 
Oppfølging: 
NBU får sitt protestgebyr refundert hvis de velger å frafalle sin protest. 
 
Presidenten tar initiativ til et møte mellom ledelsene i NBU og NBBF for å drøfte videre samspillet mellom 
NBU og NBBF i fremtiden, samt visjoner om dommernes fremtidige tilknytningsform til NBBF. 
 
For å sikre at betingelsene i praksis «spiller» etter intensjonene, skal de nye betingelsene for dommere i 
nasjonale serier og turneringer evalueres gjennom sesongen. 
 
Protestmuligheter: 
Vedtaket i denne protokollen kan protesteres iht. Norges Basketballforbunds protest- og appellreglement. En 
protest sendes til den instansen som har fattet avgjørelsen det protesteres mot, som er NBBFs Arbeidsutvalg, 
og en protest skal behandles av NBBFs Appellkomité som da er siste instans. Protestfristen er satt til 30 dager 
etter at denne avgjørelsen er mottatt og protestgebyr er satt til kr 750. 
 
 
Oslo, Bærum og Bergen, 15.09.2020 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal 
President  1. Visepresident 2. Visepresident 

 
 
Silje Særheim 
Generalsekretær 


