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Protokoll - AU-møte 2022-07 
 
Dato: 26. april 2022 
Sted: MS Teams 
Deltakende: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS) og Espen A. 

Johansen (EAJ - med tale- og forslagsrett) 
Referent: Espen A. Johansen 
 
Sak: 
Søknad om dispensasjon fra krav til trenerlisens for å være oppført som hovedtrener under U16 
NM sluttspillet. 
 
Dokumenter i saken: 

- Dokument 1: Dispensasjonssøknad fra Gimle Basket 

Habilitet: 
Alle AUs medlemmer var habile. 
 
Mandater: 
Jmf. styrehåndboken kapittel 4 c) skal Arbeidsutvalget, dersom det er nødvendig fortløpende 
behandle saker mellom styremøtene der det ikke lar seg gjøre å gjennomføre ordinært eller 
ekstraordinært styremøte innenfor gjeldende tidsrammer. 
 
Konklusjon:  
Det er NBBFs Arbeidsutvalg som har mandat til å behandle denne søknaden. 
 
Saksfremstilling: 
NBBFs administrasjon mottok 25.april 2022 søknad fra Gimle Basket om dispensasjon fra krav til 
trenerlisens for U16NM. Det søkes dispensasjon for at en trener uten trenerlisens for U16 NM skal 
kunne lede laget i en kamp. Grunnen til dette er fordi lagets trener skal lede Firi-liga laget til Gimle i 
3. finale mot Bærum Basket. Treneren det er snakk om er forelder og har vært mye involvert i laget 
og har vært i basket i mange år. 
 
Vurdering: 
AU vurderer det slik at Gimle har sett på alternative løsninger. Med at både Audun Eskeland og 
Frederik Gnatt naturlig nok følger Firi-laget i finalekamp nummer tre, er det ikke mulig å finne en 
trener med det lisensnivået til å lede U16 laget i denne ene kampen. Sett i lys av at det er en kamp 
det er snakk om og at det samtidig er sluttspill i Firi-ligaen mener AU det er fornuftig å være 
pragmatiske i en slik situasjon. 
 
Vedtak: 
Dispensasjon innvilges 

 
Oppfølging: 
Gimle Basket tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak. 
 
Protestmuligheter: 
Vedtaket i denne protokollen kan protesteres iht. Norges Basketballforbunds protest- og 
appellreglement. Protest på avgjørelse i Forbundsstyret eller Arbeidsutvalget sendes 
Appellkomiteen, som da er siste instans. Slik protest må være avsendt innen 30 dager fra 
avgjørelsen er gjort kjent. Protestgebyret er satt til kr 1.000,- jfr. nye satser vedtatt på 
Basketballtinget 2020. 
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Oslo/Bergen, 26.04.2022 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal 
President  1. Visepresident 2. Visepresident 

 
 
 
Espen A. Johansen 
Generalsekretær 


