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Protokoll - AU-møte 2022-08 
 
Dato: 5. mai 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 utsatt trekkefrist fra Firi-ligaen 2022/2023. 

 
Dokumenter i saken: 

- Dokument 1: Søknad fra Høybråten BBK 

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 23.april 2022 søknad fra Høybråten BKK om utsatt trekkefrist for Firi-
ligaen slik at de hadde mer tid til å vurdere om de kunne stille i sesongen 2022/2023. Trekkefristen 
er satt til 1.mai og Høybråten ber om ytterligere mulighet til å vurdere siden de ikke har nok 
oversikt over spillerstallen. 
De ber samtidig om en samtale/møte for gjennomgang av dispensasjoner for ulike krav i 
håndboken da de i senere år ikke hare klart å følge opp krav. En tilrettelegging som er i samsvar 
med tilgjengelige ressurser vil bli avgjørende for om de kan stille lag eller ikke i Firi-ligaen. 
 
Vurdering: 
AU vurderer det slik at det er viktig å se på løsninger for å bevare åtte lag i Firi-ligaen kvinner. 
Høybråten er i en sårbar situasjon og Au mener NBBF bør stake ut en kurs sammen, til deres hjelp. 
Man har tidligere gitt utvidet frist til slutten av mai, dette på grunn av høringsfristen for 
kampoppsettet som bør komme ut første uken i juni. 
 
Vedtak: 
Høybråten BBK får utsatt trekkefristen til 1.juni 2022. 
 
Oppfølging: 
Høybråten BBK tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak. 
Generalsekretæren organiserer et møte med klubben hvor også medlemmer fra AU deltar. 
 
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 



 

Side 2 av 2 

 

avgjørelsen er gjort kjent. Protestgebyret er satt til kr 1.000,- jfr. nye satser vedtatt på 
Basketballtinget 2020. 
 
  
Oslo/Bergen, 05.05.2022 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal 
President  1. Visepresident 2. Visepresident 

 
 
 
Espen A. Johansen 
Generalsekretær 


