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Protokoll - AU-møte 2022-12 
 
Dato: 21.- 23.11.2022 
Sted: Digitalt 
Deltakende: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Espen A. Johansen 

(EAJ - med tale- og forslagsrett) og Brent Hackman 
Referent: Espen A. Johansen 
 
Sak: 
Overgangstvist mellom Frøya Basket og Kongsberg Miners omhandlende Ognjen Nisavic, 

 
Dokumenter i saken: 

- Dokument 1: Klage fra Frøya Basket 07.11.22 

- Dokument 2: Tilsvar fra Kongsberg Miners 11./18.11.22 

- Dokument 3: Epost fra Kongsberg Miners 18.11.22 

- Dokument 4: Sammenstillingsrapport 2021 og 2022 

- Dokument 5: Avtale om norsk kurs datert 06.09.22  

- Dokument 6: Hertz faktura datert 18.07.22 

- Dokument 7: Kontrakt for perioden 01.10.2020 – 30.04.2021 

- Dokument 8: Kontrakt for perioden 30.04.21 – 31.12.21 

- Dokument 9: Kontrakt for perioden 01.01.22 – 30.04.22 (ikke signert) 

- Dokument 10: Kommunikasjons mellom Kongsberg Miners og Ognjen Nisavic 

- Dokument 11: Melding fra Ognjen Nisavic 13.10.22 

- Dokument 12: Redegjørelse fra Ognjen Nisavic 

- Dokument 13: Vurdering av NBBFs lovkomite 

 
Habilitet: 
Alle AUs medlemmer var habile. 
 
Mandater: 
Jmf. NBBFs lov §22 (7) d) er det arbeidsutvalget som skal behandle denne saken: 
 

(7) Forbundsstyret skal ha et Arbeidsutvalg bestående av NBBFs president og 1. og 2. visepresident. Ved forfall 
skal Arbeidsutvalget suppleres med det nødvendige antall styremedlemmer. Generalsekretær har tale- 
forslags- og møterett.  
 
Arbeidsutvalget skal:  
d) virke som tvistenemnd i overgangssaker  
 
Konklusjon:  
Det er NBBFs Arbeidsutvalg som har mandat til å behandle denne søknaden. 
 
Saksfremstilling: 
NBBF mottok 7.november en klage fra Frøya Basket på at Kongsberg Miners hadde stoppet overgangen for 
Ognjen Nisavic. Kongsberg Miners stoppet overgangen fordi de mener at de har utestående krav til spilleren 
og at dette skal gjøres opp før overgangen kan finne sted, jmf. NBBFs kampreglement kapittel 9 Overgang B. 
(4). 
 
Kongsberg Miners krever at en regning fra Hertz bilutleie for skade på bil betales tilbake, halvparten av 
avgiften for norsk kurs og fire måneders lønn som beskrives som forskudd utbebetalt våren 2022 for spill 
høsten 2022. 
 
AU har behandlet saken over to møter og innhentet bistand fra NIFs lovkomite i tolkningen av ordlydene i 
kontraktene. 
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Vurdering: 
AU vurderer det slik at Kongsberg Miners ikke kan dokumentere alle av sine krav overfor spilleren.  
I sin beslutning har AU også basert seg på lovkomiteens vurdering av kontraktene og da om NBBFs 
kampreglement skal omfattes av disse.  
 
Slik lovkomiteen ser det kan ikke et krav som dette stanse en overgang etter pkt. 9 B (4). Det kan ikke helt 
utelukkes at det i et konkret tilfelle kan være relevant, men utgangspunktet må være at bestemmelsen ikke 
omfatter ordinære lønnstvister. Det at adgangen til å kreve tilbakebetalt lønn er svært snever etter norsk rett 
støtter også vår tolkning. Den som skal fatte vedtak i denne saken må like fullt vurdere alle faktiske forhold i 
saken og trekke sine konklusjoner ut fra det, det vi angir ovenfor er kun vår tolkning av regelen som sådan og 
ikke saksbehandling av selve tvisten. 
 
AU har vurdert kravene slik: 

1. 50% på norsk kurs - AU mener at deling av kostnadene på norsk kurs er godt nok dokumentert, og 
kravet på kr 10.825,- står.  

2. Egenandel på bilskade - AU ser ikke at ansvarsfordeling av kostnaden på bilskade er dokumentert i 
avtalene som er lagt frem.  

3. Lønn - Denne anses som en sivilrettslig tvist som havner utenfor kampreglementet 9 B (4).  

Vedtak: 
Spilleren er spilleberettiget for ny klubb når det er dokumentert at spilleren har betalt Kongsberg Miners kr 
10.825,- i tillegg til øvrige krav for dokumentasjon på spillerklareringer for utenlandske spillere i BLNO (norsk 
lisens, FIBA lisens og godkjent arbeidstillatelse fra UDI).  
  
Oppfølging: 
Frøya Basket og Kongsberg Miners tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak. 
Kongsberg Miners oversender kontonummer for innbetaling til Frøya Basket snarest og senest ila dagen i dag 
24.11.22. 
 
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,- 
 
  
 
Oslo/Bergen, 25.11.2022 
 
 
 

Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal 
President  1. Visepresident 2. Visepresident 

 
 
 
Espen A. Johansen 
Generalsekretær 


