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Protokoll - AU-møte 2023-01 
 
Dato: 17. januar 2023 
Sted: Digitalt 
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 overgangsfristen.  
NBBFs kampreglement kapittel 9 B. (6 b) og (7). 
 
Dokumenter i saken: 

- Dokument 1: Epost med søknad og korrespondanse med NBBFs administrasjon fra 12.01.23 

Habilitet: 
Alle AUs medlemmer var habile. 
 
Mandater: 
Jmf. NBBFs kampreglement kapittel 9 B. (7) gis forbundsstyret dispensasjonsmulighet fra 
bestemmelsene i punkt (6 b). Jmf. styrehåndboken kapittel 4 c. er det NBBFs Arbeidsutvalg (AU) 
som skal ta stilling til dispensasjonssøknader vedrørende spilleberettigelse(r) der det ikke foreligger 
en tydelig presedens basert på tidligere avgjørelser. 
 
Konklusjon:  
Det er NBBFs Arbeidsutvalg som har mandat til å behandle denne søknaden. 
 
Saksfremstilling: 
Tilbudet på U16 nivå i Stavanger Basket legges ned grunnet mangel på trenerressurser for dette 
laget. Det ble søkt om dispensasjon fra overgangsfristen for tre spillere for overgang til Lura Basket 
i Sandnes.  Dette er tre satsende spillere som også har vært i region og landslagsprogrammet. 
Spillerne det søkes dispensasjon for er: Sander Nåstad Svennevig, Johannes Akerø og 
Justin Salamanca 

 
Vurdering: 
AU vurderer redegjørelsen fra klubb som grundig og ser utfordringene med at spillerne ikke får de 
utfordringer og mulighet til å utvikle seg i nåværende klubb. AU mener det veier tungt at dette er 
spillere som er unge og som derfor må stimuleres til å være i basketsporten i mange år fremover. 
 
Vedtak: 
AU godkjenner søknaden om dispensasjon for de tre spillerne det er søkt for under forutsetning at 
overgangsskjemaene blir godkjent iht. gjeldende regler. 
 
Oppfølging: 
Stavanger 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,- 
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Oslo/Bergen, 17.01.2023 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal 
President  1. Visepresident 2. Visepresident 

 
 
 
Espen A. Johansen 
Generalsekretær 


