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Protokoll styremøte nr. 2019-07 

  

Sted og tid:  Ullevål Stadion, lørdag 21. september 2019 Kl. 11.00 – 17:00  

 

Til stede:  Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Astrid Hagland 

Gjerde (AHG), Tennaz Javid (TJ) og Simen Anker-Olsen (SAO) til og med sak 20. 

  Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen André Johansen (EAJ) og Brent Hackman 

(BH) 

 

 Forfall:  Eirik Petri Vaaja og Nicholas Phillip 

  

Referent:  Espen A. Johansen 

 

 
Dagsorden: 

1. Innledning 
2. Godkjennelse av dagsorden (Vedtak) 
3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering) 
4. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (Orientering) 
5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak) 
6. Statusrapporter o.l. (Orientering) 
7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering) 

a. Administrative vedtak 
b. Generell orientering 

8. Status fra avdelingene (Orientering med unntak av 9.b.): 
a. Organisasjonsavdelingen 

i. Status handlingsplan 
ii. Status aksjonsliste 

iii. Halvårsrapporter kommunikasjon og marked 
b. Sportslig avdeling 

9. Økonomi 
a. Regnskapsrapporter 
b. Evt. vedtakssaker (Vedtak) 

10. Prinsipper for markedsinntekter fra BLNO (Vedtak) 
11. Høringsinnspill «Idretten Skal» (Vedtak) 
12. Påmelding til landslagsturneringer (Vedtak) 
13. Landslagssesongen 2019 – evaluering og oppsummering (Orientering) 
14. Aktiviteter for landslagene 2020/2021 (Orientering/ i prosess) 
15. Sportslig plan – prosessbeskrivelse (Orientering / i prosess) 
16. Medlemsutvikling (Orientering) 
17. Fremtidens 3MOT3 (Orientering / i prosess) 
18. Profilhåndbok (Orientering) 
19. Basketbarometeret 2019 (Orientering) 
20. Ressursbehov i fremtidig markedsarbeid (Orientering) 
21. KUDs idrettsmelding til Stortinget (Orientering / i prosess) 
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22. Orientering fra FIBA World Congress 2019 (Orientering) 
23. Nordisk møte (Orientering) 
24. Evaluering av styrearbeidet 2018/2019 (Orientering) 
25. Eventuelt 
26. Avslutning 

 

 

1. Innledning 
JHP ønsket velkommen. 
 
 

2. Godkjennelse av dagsorden (Vedtak) 
Dette er også siste frist for å melde saker inn til eventuelt. 
 
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent med følgende saker til eventuelt: 
a) Søknad om bruk av NBBF-ansatt i klubb i Inklu-prosjekt 
b) Paralisens 
c) Fokusområde i styret 
d) Styrets årshjul 
e) Klubbturneringer, privatkamper og kamper mot utenlandske lag. 

 
 

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering) 
Styreprotokoll 2019-06, som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post, ble gjennomgått. 
 
Styreprotokoll 2019-06 ble tatt til etterretning uten kommentarer. 
 
 

4. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (Orientering) 
- Referat BLNO kvinner møte 04.09.19 
- Referat BLNO menn møte 04.09.19 
- Protokoll 2019-03 fra markedsutvalget 
- Referat kontrollkomiteen 2018-2019-04 ble behandlet under sak 09 – Økonomi 
- RSBU møtereferat no.9 

 
Styret merker seg bekymringen blant enkelte klubber i BLNO kvinner med tanke på de kravene 
som er vedtatt i BLNO-håndboken. Administrasjonen har fokus på kapasitetsutfordringene i 
klubbene. Denne utfordringen jobbes det også med i utarbeidelsen av sportslig plan. 
 
Kontrollkomiteens referat ble gjennomgått under behandlingen av regnskapsrapportene. 

 
Protokollene og referatene for øvrig ble tatt til etterretning. 

 
Oppfølging: 
BLNO kvinner ønsker at forbundsstyret involveres mer i fremtiden i diskusjoner omhandlende 
BLNO kvinner. Styret tar dette til etterretning og ber om at BLNO kvinner foreslår et 
involveringsløp. Denne kommunikasjonen koordineres av administrasjonen. 
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5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak) 
I møte pr. e-post den 9/9-2019 behandlet styret endringer i Region Vest og Region Midt sine 
kampreglementer som var vedtatt på de respektive regionsting. Saken var utsatt under 
styremøte 2019-6 i påvente av uttalelse fra Lovkomiteen.  
 
Lovkomiteen hadde ingen bemerkninger til de aktuelle regelvedtakene. 
 
Vedtak: 
Forbundsstyret godkjente kampreglementene for Region Vest og Midt. 
 
Oppfølging: 
Administrasjonen informerer snarest regionene om vedtaket. 
 
Styret bekrefter vedtaket. 
 

 
6. Statusrapporter o.l. (Orientering) 

AS trakk frem Region Øst sitt tip-off arrangement som meget vellykket. Forbundsstyret er 
meget tilfreds med Region Øst sitt gode arbeid med å involvere medlemsklubbene og tilby 
nyttig påfyll av kompetanse til de frivillige.  
 
Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning. 

 
 

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering med unntak av 9.b.) 
 

a. Administrative vedtak 
Administrasjonen har fattet fem vedtak i perioden. Alle vedtakene omhandlende 

trenerlisen for sesongen 2019/2020. 

Beslutningene var gjort i kraft av fullmakt gitt til generalsekretær som beskrevet i 

styrehåndboken. 

 
b. Generell orientering 

SS ga forbundsstyret en orientering om saker av interesse for perioden siden forrige 
styremøte. 
Flere søknader om eksterne midler til prosjekter er både under utarbeidelse og sendt til 
diverse stiftelser. Eksterne midler er avgjørende for å utføre prosjekter som ikke dekkes 
over post-midlene og som representerer et tidkrevende arbeid. 
 
SS orienterte også om bemanningssituasjonen i NBBF. 

 
Virksomhetsrapport ble tatt til etterretning og styret bemerket viktigheten av en god 
forvaltning av de midlene som tildeles forbundet. 
 
Oppfølging: 
Administrasjonen etablerer rutiner for løpende oversikt over søknader, med status, for 
eksterne midler i styreportalen. 
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8. Status fra avdelingene 
a. Organisasjonsavdelingen 

i. Status handlingsplan 
ii. Status aksjonsliste 

iii. Halvårsrapporter kommunikasjons og marked 
 

EAJ orienterte om status for handlingsplan og aksjonsliste. Det er god kontroll på 
arbeidsoppgavene i handlingsplanen med tett oppfølging og samarbeid med den enkelte 
ansatte sentralt og daglig ledere og styreledere regionalt. Det som spesielt ble orientert om er 
at arbeidet med anleggsstrategien nærmer seg slutten. Et ferdig produkt vil bli forelagt 
forbundsstyret for behandling og vedtak i 2019. Det ble også spesielt orientert om at Ragnhild 
Riis er tilbake fra barselpermisjon, noe som har ført til at man har kunnet frigjøre tid til økt 
fokus på marked- og kommunikasjon. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning og er tilfredse med arbeidet som gjøres i 
administrasjonen. 
 
Oppfølging: 
Barter er en viktig gjenytelse i sponsoravtalen. Styret ønsker en gjennomgang av hvordan dette 
føres i regnskapet slik at det tydelig kommer frem hva NBBF får ut av sponsoravtalene i tillegg 
til kontantbidrag. 

 
 

b. Sportslig avdeling 
BH ga forbundsstyret en orientering om saker av interesse for perioden fra forrige styremøte 
og henviste for øvrig til senere saker på agendaen. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
 

 
9. Økonomi 

 
a. Regnskapsrapporter 

Rapportene tilgjengeliggjort for august viser seg å inneholde flere usikkerhetsmomenter 

og avvik, noe som gjorde at forbundsstyret ikke kunne realitetsbehandle regnskapet. 

 

Styret ser alvorlig på saken, og er ikke tilfreds med alle problemene og avvikene som er 

forbundet med regnskapsrapporteringene i 2019. Mye av årsaken ligger i store problemer 

hos Idrettens Regnskapskontor, og deres omlegging av systemer i 2019 som ikke har 

fungert som det skal. 

 

Det presiseres at NBBFs økonomiske situasjon er god, og at forbundets likvide situasjon er 

sterk. Således vil ikke disse alvorlige problemene utgjøre noen risiko for NBBFs øvrige 

drift. 

 

Oppfølging: 

Innen 9. oktober 2019 skal generalsekretæren fremlegge en fullstendig korrigert rapport 

til et utvidet AU, bestående av JHP, TCB, AS og SAO. Det skal gjøres en gjennomgang av 

bl.a. følgende: 

• Spesifisering av reelle avvik som skal begrunnes. 
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• En kritisk gjennomgang av prognosene ift. mulige avvik i disse. 

• Beskrivelse av korrigerende og preventive tiltak. 

• Kontrollkomiteens protokoll. 

 

 

På bakgrunn av denne rapporten, og sett i lys av de alvorlige problemene hos Idrettens 

Regnskapskontor (IRK), skal generalsekretæren fremlegge sine vurderinger og 

anbefalinger i forhold til videre samarbeid med IRK. Denne vurderingen skal gjøres etter 

at prosessen som er beskrevet over er gjennomført.  

 

Konklusjonen etter denne prosessen skal gi grunnlag for videre prosess. Vurderingen skal 

fremlegges for forbundsstyret på et av de resterende fysiske styremøtene i 2019. 

 

Referat fra kontrollkomiteen 2018/2019-04: 

De spørsmålene som ikke er besvart ift.  Kontrollkomiteens referat vil besvares etter 

prosessen som er beskrevet over. 

 

 
b. Evt. vedtakssaker (Vedtak) 

Ingen vedtakssaker. 
 
 

10. Prinsippdebatt for markedsinntekter fra BLNO (Vedtak) 
Administrasjonen presenterte den gjennomførte prosessen, innstilling til prinsipper og 
høringssvar fra BLNO i styremøtet. 
 
Det kom inn et konkret forslag til prinsipper i høringsprosessen, som var fra BLNO-Kvinner 
utvalget. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok følgende prinsipper omhandlende markedsinntekter til BLNO: 

 

1. Bruk/fordeling av markedsinntekter skal baseres på nettobeløpene som er igjen etter at 
NBBFs drifts- og investeringskostnader i forbindelse med de aktuelle samarbeider er dekket. 

2. Det resterende beløpet fordeles som følger:  
a. 50 % skal gå til NBBFs markedsarbeid og produktutvikling av BLNO 
b. 50 % skal tilfalle klubbene i BLNO Kvinner og BLNO Menn i form av reduksjon av 

seriekontingent (eventuelt refusjon av overskudd i serieregnskapene). Fordelingen til 
serieregnskapene mellom BLNO kvinner og BLNO menn baserer seg på antall lag i 
seriespill i de to seriene. 

  
Uavhengig av hvilke av BLNO-seriene som genererer markedsinntekter, skal midlene tilfalle begge 
seriene. 
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11. Høringsinnspill «Idretten Skal» (Vedtak): 
JHP gjennomgikk utkast til høringssvar. 
 
Styret vil legge trykk på et tydeligere «Idretten Skal» med flere målbare parametere som norsk 
idrett skal levere på og som idrettsstyret må rapportere på til idrettstinget 2021.  
 
Olympiatoppen bør vektlegge prestasjonsmål internasjonalt på en annen måte enn ved å nærmes 
kun måle medaljer som suksesskriterier. NBBF vil presentere en modell som også ivaretar ivaretar 
andre idretters prestasjoner og sikrer at norsk idrett løfter de store verdensidrettene. 
 
NBBF vil bemerke at anlegg er viktig og dette bør komme tydeligere frem i «Idretten skal!», selv 
om det er utarbeidet egne planer for dette. Vi må sikre at alle som ønsker å utøve idrett skal ha et 
anlegg å utøve idretten. 
 
NBBF savner knytningen mellom norsk idrett og skoleverket. Både hva angår bindinger/kontakt og 
valgfag/programfag til valg. Eksempel kan være at elevene kan velge trener- eller lederutdanning 

som valgfag/programfag til valg. Det bør tydelig fremkomme i «Idretten akal!» at skoleverket og 
norsk idrett skal samarbeidet tett for å legge til rette for en aktiv livsstil, fange opp utfordringer og 
for å hindre frafall. 

 
Vedtak: 
Styret vedtok NBBFs høringssvar til «Idretten Skal» 
 
 
Oppfølging: 
Utkastet oppdateres med de innspillene som kom frem i møtet og sendes til Norges 
Idrettsforbund innen 25.09.19 (Ansvar: JHP og EAJ) 

 
 

12. Påmelding til landslagsturneringer (Vedtak) 
Frist for påmelding til FIBA turneringer 2020 er 11. oktober. BH presenterer forslag til hvilke lag 
som skal sendes til EM 2020. 
Videre ble seniorlagenes videre aktiviteter og oppbygging diskutert. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok at U16 kvinner, U16 menn, U18 kvinner og U18 menn meldes på til FIBA B-EM. 
 
Videre vedtok styret å innstille ovenfor forbundstinget 2020 at, under forutsetning av at den 
sportslige ledelsen og landslagsledelsen i NBBF vurderer det som sportslig forsvarlig, så skal de 
norske seniorlandslagene meldes på til første mulige kvalifisering til Eurobasket (EM). 
 
Det skal gis et tydelig signal til forbundstinget, og protokollføres i et eventuelt vedtak og under 
budsjettbehandlingen, at nødvendige inntekter til en slik deltakelse enda ikke er sikret, og at det 
derfor ligger en stor økonomisk risiko forbundet med dette. Den aktuelle risikoen må analyseres 
og defineres ovenfor tinget. Styret i NBBF vurderer imidlertid at den økonomiske, og spesielt 
likvide situasjonen, nå er så god at denne risikoen uansett ikke vil ramme NBBFs øvrige viktige 
aktiviteter og forpliktelser. 
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Oppfølging: 
Administrasjonen fullfører en utredning og anbefaling angående mulig deltakelse for U20M til B-
EM og Senior Kvinner til EM for Small Countries, såvel økonomisk som muligheten for kunne å 
delta. Frist er satt til 3. oktober. 
 
Administrasjonen utarbeider en konsekvens- og risikoanalyse i forbindelse med mulig deltakelse i 
Eurobasket-kvalifisering frem mot asketballtinget 2020. 
 
 

13. Landslagssesongen 2019 – evaluering og oppsummering (Orientering) 
BH presenterte en oppsummering av landslagsaktiviteten 2019.  
 
Grunnlag: 
- Sportssjefens egne evaluering 
- Trenernes tilbakemelding 
- Spillernes og foreldres tilbakemeldinger 

 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
Oppfølging: 
Evaluering av NBBFs deltakelse i Universiaden 2019 gjennomføres sammen med Norges 
Studentidrettsforbund. BH har ansvaret for å gjennomføre dette innen 18.oktober og fremlegge 
evaluering for styret på forbundsstyremøtet i oktober. 
 
 

14. Aktiviteter for landslagene 2020/2021(Orientering/ i prosess) 
BH presenterte landslagsløypen for seniorlag frem mot evt. EM kval i 2021. BH gjennomgikk evt. 
endringer i opplegget rundt SPU, NTC og U-landslagene. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
 

15. Sportslig plan (Orientering/ i prosess) 
BH orienterte styret om hvordan planen ligger an og prosessen videre.  
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
 

16. Medlemsutvikling (Orientering) 
Som oppfølgingssak fra styremøte 2019-05 ønsket styret en dybdeanalyse av medlemsutviklingen 
i NBBF presentert på dette møtet.  
 
Vi kan for tredje året på rad vise til medlemsvekst, og vi er nesten i rute med tanke på vårt 
overordnede mål om å bli 16 250 medlemmer i 2022. Trendene i medlemsutviklingen er at vi i 
større grad øker medlemsmassen på guttesiden, noe som fører til en større avstand mellom antall 
gutter og jenter. P.t. er medlemsmassen fordelt på 24% jenter og 76% gutter.  
Analysen viser også at rekrutteringen i størst grad skjer i aldersgruppen 13-19 år og at det er 
Region Øst som bidrar til størst utvikling. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning og presiserte at vi må optimalisere vårt 
rekrutteringsarbeid for å finne en effektiv måte å bruke våre rekrutteringsmidler på. 
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17. Fremtidens 3MOT3 (Orientering/ i prosess) 
Prosjektet «Fremtidens 3MOT3» runder snart 1 år og EAJ ga styret en orientering om status og 
planlagt fremdrift i prosjektet som skal avsluttes våren 2020. 
 
Prosjektet har siden oppstarten sikret at 3MOT3 ble tatt opp som egen gren i NIF strukturen og 
etablert medlemskapsformer slik at klubber kan registrere sine 3MOT3 medlemmer når 
samordnet rapportering for 2019 åpner. Det jobbes nå med lisenssatser og pilotprosjekt.  
 
Veien videre blir å sikre at større del av aktiviteten lyses ut til klubbene og at aktiviteten sikres 
med godt utdannede arrangører og dommere. En kursplan er under utvikling i tillegg til at 
konseptet for neste års tour skal ses på denne høsten. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
Oppfølging: 
Det skal vurderes å omdøpe «3MOT3» til FIBAs produktbetegnelse «3X3» med tilhørende 
logobruk. En prosess knyttet til branding av konseptet i Norge skal påstartes og forbundsstyret 
skal holdes involveres. 
 

 
18. Profilhåndbok (Orientering) 

Det er gjort en betydelig jobb med å fornye NBBFs profil, produktene er tydeliggjort med egne 
utrykk. Dette arbeidet utføres nå av én person i administrasjonen og er ikke lenger en 
arbeidsoppgave for den enkelte fagansvarlige. Målet er å løfte forbundet med tanke på 
markedsmuligheter og profesjonalitet i møte med media. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
Oppfølging: 
Fremtidige revideringer av profilhåndboken skal heretter besluttes i administrasjonen med 
orientering til styret. Endringer av NBBFs logo, BLNO logo og andre vesentlige endringer skal 
fortsatt godkjennes av forbundsstyret. 

 
 

19. Basketbarometeret 2019 (Orientering) 
EAJ gjennomgikk resultatene og tiltaksplan fra årets Basketbarometer. 

Den positive trenden fortsetter, og spesielt gledelig er det at «kundetilfredsheten» stadig er 

bedre. Det vi gjør bra skal styrkes ytterligere og de forbedringsområdene som avdekkes skal 

følges opp internt via tiltaksplaner. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

 

20. Ressursbehov i fremtidens markedsarbeid (Orientering) 
På bakgrunn av Markedsutvalgets protokoll 2019-02 hvor det kommer frem diskusjoner om 

utfordringer med å imøtekomme dagens markedsstrategi og målsetninger for å øke spesielt 

toppidrettssatsningen ble det i styremøte 2019-06 bedt om følgende: 
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Administrasjonen utarbeider en redegjørelse for behovet for administrative ressurser for å 

imøtekomme markedsstrategien. En slik redegjørelse fremlegges styret på neste styremøte (2019-

06).  

 

Redegjørelsen ble fremlagt for styret 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

Oppfølging: 

Generalsekretæren gjør en løpende vurdering av situasjonen og endringer iverksettes ved behov 

innenfor den ressurssituasjonen som er tilgjengelig. 

 

 

21. KUDs idrettsmelding til Stortinget (Orientering/ i prosess) 
Kulturdepartementet (KUD) planlegger å fremme en ny idrettsmelding høsten 2020. Denne vil bli 

behandlet i Stortinget våren 2021. Den forrige idrettsmeldingen – Den norske idrettsmodellen – 

ble vedtatt i mars 2013. 

NIF ber med dette om innspill til første runde – innspill på hvilke sentrale temaer/utfordringer 

idrettsmeldingen bør omhandle. 

I etterkant av Idrettsstyrets møte 23. oktober vil NIF legge til rette for ny høringsrunde knyttet til 

NIFs synspunkter på aktuelle utfordringer/temaer. Høringsutkastet planlegges sendt ut 28. 

oktober med frist 9.desember. Den planlagte ledersamlingen 29.-30. november vil være en viktig 

arena for å diskutere innspill til idrettsmeldingen.  

NIFs endelige innspill til den statlige idrettspolitikken vil styrebehandles 3. januar 2020. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning og legger opp til følgende prosess: 

 

Oppfølging: 

Frem mot høringsfristene gjennomføres en prosess som leder frem til at vi kan påvirke det 

endelige produktet, enten direkte til KUD eller gjennom NIFs prosesser. 

 

 

22. Orientering fra FIBA World Congress 2019 (Orientering) 
JHP og TCB representerte NBBF på kongressen og orienterte styret om dette. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

 

23. Nordisk møte (Orientering) 
Det årlige nordiske møte avholdes på Island 16.oktober. 

Som representanter fra NBBF stiller Jan Hendrik Parmann, Tor Christian Bakken og Silje Særheim. 

Det vil i år settes fokus på det nordiske samarbeidets formål og samarbeidsformer. 

De nordiske sportssjefene vil møtes i et eget møte senere, trolig i København. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 
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24. Evaluering av styreåret 2018/2019 (orientering) 
Saken ble utsatt til neste fysiske styremøte. 

 
 

 
25. Eventuelt 

 
a) Søknad om bruk av NBBF-ansatt i klubb i Inklu-prosjekt 

Fyllingen BBK ønsker å engasjere en av NBBFs aktivitetskonsulenter til sitt Inklu-prosjekt. På 
bakgrunn av at ikke NBBF ønsker mulige habilitets- og rollekonflikter i forhold til sine ansatte, 
og NBBFs innskjerpede praksis i så måte, avslo generalsekretæren forespørselen. 
 
Fyllingens BBK har etter dette bedt styret om å vurdere forholdet igjen. 
 
Den ansatte har i tillegg også selv skriftlig avslått engasjementstilbudet fra Fyllingen og hadde 
også bedt klubblederen om at saken ikke skulle forfølges videre. 
 
Styret vurderte generalsekretærens og den ansattes håndtering av saken som ryddig, og at 
generalsekretæren har handlet innenfor sitt myndighetsområde og i tråd med de skjerpede 
krav som nå legges til grunn i forhold til mulige rollekonflikter. 
 
Vedtak: 
Henvendelsen fra Fyllingen BBK avslås. 
 
Oppfølging: 
Fyllingen tilskrives om vedtaket. 
 
Den ansattes identitet er unntatt offentlighet og skal anonymiseres i protokollen. 
 
 

b) Paralisens 
Administrasjonen innstiller på erstatte rullestolbasketlisensen med en ny paralisens som 
inkluderer flere varianter av spesielt tilrettelagte aktiviteter. P.t. gjelder dette rullestolbasket 
og «Star-basket» for utviklingshemmede. 
Lisenssatsen på 250,- er foreslått uendret. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok opprettelsen av paralisens for 2019/2020-sesongen som inkluderer 
rullestolbasket og STAR. Lisenssatsen er satt til kr 250,- pr. sesong. 
 
 

c) Fokusområde i styret (vedtak) 
Nicholas Phillip har behov for en del avlastning i vervet sitt fremover, og derav sine i tildelte 
fokusområder. 
 
Vedtak: 
I tillegg til sine eksisterende fokusområder, tiltrer Anya Sødal følgende fokusområder sammen 
med Nicolas Phillip: Landslag, sportslig plan, spillerutvikling og trenerutvikling. 
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d) Styrets årshjul 
Det foreslås at styremøtet i oktober, som er berammet til 27. oktober 2019 omgjøres til et 
fjernmøte og utsettes til onsdag 30. oktober 2019. 
 
Styremøtet som er berammet til 18. desember 2019 som fjernmøte vurderes fremskyndet 
grunnet generalsekretærens ferie.  
 
 
Oppfølging: 
Oktober-møtet omgjøres til et fjernmøte og berammes til 30. oktober 2019 Kl. 17:00 – 21:00. 
Desember-møtet fremskyndes til 11.desember 2019. 
 

 
e) Klubbturneringer, privatkamper og kamper mot utenlandske lag. 

Styret har merket seg at klubbturneringer har kommet i konflikt med innvilgede 
terminlistefestede klubbturneringer, med de utfordringer det medfører.  
 
Iht. NBBFs Kampreglement Kap. 4 kal det søkes til NBBF om å få arrangere kamper og 
turneringer med premiering eller hvis det skal arrangeres kamper mot utenlandske lag. Hvis 
flere enn to lag deltar i et kamparrangement uten premiering, skal også NBBF underrettes, og 
privatkamper skal ikke kollidere med NBBFs kamparrangementer. 
 
Det er ønskelig at man er i dialog med basketballmiljøet angående dette slik at de ressursene 
som er tilgjengelige i miljøet blir benyttet på en så hensiktsmessig og god måte som mulig til 
det beste for hele norsk basket. 
 
Oppfølging: 
Administrasjonen skjerper inn kravene som ligger i Kampreglementets Kap. 4, omhandlende 
blant annet søknads og meldeplikt for turneringer og privatkamper. 
Administrasjonen sender ut informasjon direkte til klubbene og publiserer informasjon på 
digitale plattformer innen 15. oktober. 
 

 
 

26. Avslutning 
Styret evaluerte raskt gjennomføringen av møtet før presidenten takket for oppmøtet og ønsket 
alle vel hjem. 

 

 

Møtet ble hevet klokken 16.50 
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Oslo, 21. september 2019 

 

 

 

 

 

Jan Hendrik Parmann   Tor Christian Bakken  Anya Sødal  
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Generalsekretær 
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