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Protokoll - AU-møte 2021-01 
 
Dato: 27. januar 2021 
Sted: MS Teams, chatkanal 
Deltakende: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Marcela M.F. 

Bustos (MB) og Silje Særheim (SS med tale og forslagsrett) 
Referent: Espen A. Johansen 
 
Sak: 
Protest fra Bærum Basket på administrasjonens avslag på søknad om å kunne benytte Armani 
Cotton som EU-spiller på BLNO nivå. 
 
Dokumenter i saken: 
Dokument 1: Brev med søknad fra Bærum Basket 
Dokument 2: Administrativt vedtak 
Dokument 3: Protest på administrativt vedtak 
Dokument 4:  Kvittering protestgebyr 
Dokument 5: Redegjørelse fra UDI samtale fra Cotton 
Dokument 6: Jobbtilbud Oslo kommune 
Dokument 7:  Vigselsattest 
Dokument 8: Informasjon fra UDI 
 
Habilitet: 
TCB er inhabil grunnet sitt medlemskap i Sandvika BBK, som er en formell samarbeidsklubb til 
Bærum Basket, og fratrådte møtet. Arbeidsutvalgets 1. varamedlem, MB, tiltrådte derfor møtet. 
Øvrige deltagere er erklært habile til å behandle i saken. 
 
Regel- og beslutningsgrunnlag: 
 
NBBFs Kampreglement kapittel 6 C: Utenlandske spillere (Endret på Basketballtinget 2021 under 
forlag nr. 8): 
  

1. Utenlandske statsborgere må ha gyldig oppholdstillatelse for å kunne spille obligatoriske 
kamper for klubb tilsluttet NBBF. Turistvisum er ikke tilstrekkelig som grunnlag for 
spilletillatelse. 

 
2. Utenlandske statsborgere som har en klubb tilsluttet NBBF som arbeidsgiver må 

dokumentere gyldig oppholdstillatelse som gir rett til arbeid før vedkommende kan 
trene med eller spille for klubben. 

 
3. Et lag i BLNO kan maksimalt bruke to spillere fra land utenfor Europa i samme 

obligatorisk kamp.  
 

4. Et lag i BLNO kan i tillegg bruke inntil to spillere som av norske myndigheter er registrert 
som asylsøkere eller flyktninger, eller som har lovlig opphold i Norge på bakgrunn av 
familiegjenforening. 
 

5. Det kan søkes om dispensasjon fra (4). Dispensasjon skal bare gis dersom reglene vil gi 
særlig urimelige utslag for spiller eller klubb, sett hen til at reglenes intensjon er å sikre 
rekruttering og et sportslig forsvarlig tilbud, samtidig som gruppene nevnt i (4) ivaretas 
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på en god måte. Dispensasjonssøknader skal behandles av NBBFs styre. Styret skal 
begrunne sine vedtak. 

 
Mandater: 
Denne saken er en protest på en avgjørelse fattet av NBBFs administrasjon. 
Jfr. Norges Basketballforbunds protest og appellreglement kapittel 2 pkt. 4.b, skal protester på 
avgjørelser som er fattet av NBBFs administrasjon behandles av NBBFs arbeidsutvalg, som da er 
andre instans. 
 
Hvis protesten tas til følge er AU rette instans for å behandle dispensasjonssøknader omhandlende 
spilleberettigelser på vegne av styret, Jfr. NBBFs Styrehåndbok kap. 4 pkt 8. ledd 
 
Konklusjon:  
NBBFs Arbeidsutvalg er den instansen som skal fatte avgjørelse om den aktuelle protesten, og 
eventuelt i saken som protesten omhandler. 
 
Saksfremstilling: 
Bærum Basket ved Eva M. Salvesen søkte via epost om at spiller, Armani Cotton, får innvilget status 
som EU-spiller og dermed ikke opptar en plass i laget som én av maksimalt to spillere utenfor EU. 
 
Cotton giftet seg høsten 2020 med en norsk statsborger som er bosatt i Norge, og er nå i landet 
grunnet dette. Han venter p.t. på svar på sin søknad om arbeidstillatelse som miljøterapeut da han 
fikk et jobbtilbud fra Oslo Kommune i november i fjor hvor de ønsket ham ansatt fra 1. januar i år. 
Armani Cotton har derfor ikke opphold i Norge i kraft av å være basketballspiller, men ønsker å 
spille basket på sin fritid. Cotton har vært medlem i Bærum Basket siden november 2020, og spiller 
ulønnet for klubben. 
 
Det refereres til en anbefaling fra UDI om at Cotton burde søke om arbeidstillatelse som 
miljøterapeut fremfor å søke om opphold på grunnlag av familiegjenforening, noe som kunne vært 
naturlig i hans situasjon. Denne anbefalingen er ifølge Bærum Basket og Armani Cotton gitt av UDI 
med koronasituasjonens innvirkning på arbeidssituasjonen til ektefellen som begrunnelse. 
 
Vurdering: 
AU finner ikke noe grunnlag for å kunne betvile Bærum Baskets og Cottons fremstilling av saken, og 
at han faktisk er i Norge utelukkende på bakgrunn av å ha giftet seg med en med norsk kvinne, og 
også er tilbudt jobb her. Basketball er derfor for ham å regne som utelukkende en ikke profesjonell 
fritidsbeskjeftigelse. 
 
Arbeidsutvalget (AU) kan ikke se at det er truffet tidligere avgjørelser i saker som tilsier en tydelig 
presedens. Den opprinnelige dispensasjonssøknaden skulle derfor ikke vært behandlet 
administrativt. Dog har AU forståelse for at administrasjonen likevel valgte å behandle denne 
søknaden, slik som NBBFs Styrehåndbok i gitte tilfeller gir adgang til. Dette spesielt sett i lys av AUs 
tydelige signaler i flere andre saker med følgende ordlyd: «For BLNO må derfor 
overgangsbestemmelsene regnes som absolutte og ufravikelige». Det er da lett å oppfatte et slikt 
signal som om at dispensasjonsadganger i kampreglementet generelt ikke skal gjelde for BLNO, 
men til det er de individuelle forhold for nyanserte. I tillegg beveger denne saken seg fra å 
omhandle «spillerens eller sårbare miljøers hensyn», slik som i tidligere saker, til å omhandle selve 
regelens intensjoner og rene formaliteter i valg av søknadsgrunnlag for oppholdstillatelsen. 
 
AU mener videre at det derfor virker særlig urimelig, ift. reglementets intensjon at spilleren ikke kan 
spille på kvoten som en spiller « (…)som har lovlig opphold i Norge på bakgrunn av 
familiegjenforening », jfr. NBBFs kampreglements kap. 6 pkt c), underpunkt 4 og 5.  
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Vedtak: 
Protesten tas til følge. 
 
Armani Cotton, født 01.10.1991, gis dispensasjon til å spille på utlendingskvoten til Bærum Basket, 
på lik linje som om han har opphold på grunnlag av familiegjenforening iht. kampreglementets 
kapittel 6 pkt. C.4. 
 
Dispensasjonen forutsetter en til enhver tid gyldig oppholdstillatelse i Norge som ikke er begrunnet 
med en profesjonell rolle i en klubb tilsluttet NBBF. 
 
 
Oppfølging: 

• Bærum Basket tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak. 
• Bærum Basket bes om at godkjent oppholds- og arbeidstillatelse oversendes NBBFs 

administrasjon når dette er godkjent av UDI. 
 
 
Appellmuligheter: 
Vedtaket i denne protokollen kan appelleres iht. Norges Basketballforbunds protest- og 
appellreglement. En appell kan sendes til den instansen som har fattet avgjørelsen det appelleres 
mot, som er NBBFs Arbeidsutvalg, og appellen skal behandles av NBBFs Appellkomité som da er 
siste instans. Appellfristen er satt til 14 dager etter at denne avgjørelsen er mottatt. Appellgebyr er 
satt til kr 2.000 jfr. nye satser vedtatt på Basketballtinget 2020 under tingforslag nr. 21. 
 
 
  
Oslo, 27.01.2021 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Anya Sødal Marcela M.F.  Bustos   
President  2. Visepresident Styremedlem   

 
 
 
Silje Særheim 
Generalsekretær 


