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STYRETS BERETNING
NBBFS HÅNDTERING AV COVID-19SITUASJONEN
Beredskapsgruppen
Beredskapsgruppen i NBBF har mandat gjennom NBBFs styrevedtatte kommunikasjonsplan og
ledes av generalsekretæren.
Utdrag fra NBBF Kommunikasjonsplan 2016-2020:
«Gruppen skal håndtere alle alvorlige hendelser knyttet til NBBFs virksomhet som berører ansatte,
utøvere, tillitsvalgte eller andre. Lederen av beredskapsgruppen avgjør om en hendelse er av en
så alvorlig karakter at gruppen må samles.
Lederen fordeler oppgaver og ansvar til de andre medlemmene og vurderer om man trenger bistand fra støttegruppen.»
«Presidenten bistår om det vurderes som nødvendig. Presidenten skal alltid kontinuerlig informeres og holdes oppdatert når det oppstår en hendelse. Presidenten informerer forbundsstyret eller arbeidsutvalget (AU) ved behov. »
Støttegrupper/-personer har i perioden jobbet kontinuerlig. Lederer av beredskapsgruppen har
brukt støttegrupper for bistand. Støttegrupper skal om nødvendig bistå beredskapsgruppen med
konkrete arbeidsoppgaver. Støttegrupper har i dette tilfellet vært:
•

NBBFs arbeidsutvalg

•

NBBFs Økonomisjef

•

Daglig leder i Region Øst

•

Lege Arne Stray Pedersen

•

NIFs Covid-19-gruppe

Disse har alle bistått i arbeidet med å håndtere Covid-19-situasjonen.
Det har i hele perioden blitt lagt mye vekt på informasjon til, og kommunikasjon med, organisasjonen og klubbene. Her har det har blitt benyttet sosiale medier, hjemmeside samt direkteinformasjon på mail til klubber, regioner og organisasjonen generelt. Det er blitt opprettet en egen
side med oppdatert informasjon, https://www.basket.no/om-nbbf/koronatrusselen/
NBBF har hele tiden jobbet med å ha helt oppdatert informasjon, med retningslinjer over myndighetenes begrensninger og muligheter, publisert på alle digitale plattformer, og så godt som
mulig tilgjengelig for alle. Dette har vært et tidkrevende og omfattende arbeid.
NBBF har i hele perioden ment at smittevernhensyn skal tas på alvor, og har ikke ønsket å utfordre de innførte restriksjonene. NBBF ser at en del av de generelle restriksjonene sikkert kunne
vært tilpasset vår idrett, eller andre, på en bedre måte. I den situasjonen landet er i mener NBBF
imidlertid at det som gjelder resten av samfunnet, også skal gjelde for norsk basket.
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Samarbeid med NIF
NBBF har deltatt i grupper hos NIF i perioden etter 12. mars 2020.
Generalsekretær Silje Særheim har deltatt på ukentlige møter i regi av NIF for generalsekretærer i
særforbund om Korona situasjonen.
Sportssjef Brent Hackman har deltatt i NIFs beredskapsgruppe for oppstart av breddeidrett senior (sammen med NIF, håndball, bandy, amerikanske idretter og ishockey). Her har protokoller
for gjenåpningen er blitt utarbeidet. Arbeidet utført i denne gruppen har lagt grunnlaget for
veilederen NBBF bruker ved gjenåpninga av basketaktiviteter. Veilederen inkludere alle fagområdene i NBBF og oppdateres ukentlig. Sportssjef har ukentlig dialog med sportssjefene i andre
forbund i forbindelse med endringer gitt av regjeringen og/eller NIF.
NBBF deltok på seminar med NIF og NFF i forkant av åpningen av Toppidretten. En protokoll for
gjenåpning av BLNO ble utarbeidet og formidlet til klubben i juli. Alle BLNO-lagene var i gang iløpet av august.
NBBFs beredskapsgruppe har fattet vedtak om at det ikke skal organiseres kamper med kontakt
på tvers av regionsgrensene ut 2020. Dette er helt i samsvar med det unntaket som følger av
forskriften. Dette vil si at dersom en skal organisere idrettskonkurranser med deltakere fra ulike
regioner, så må disse gjennomføres med minst 1-meters avstand mellom utøverne. Beredskapsgruppen i NBBF har valgt å følge covid-19-forskiften, og NBBF har ikke mulighet til å dispensere
fra denne.
Det har i perioder vært stans i basketaktivitet på grunn av kommunale nedstenginger ved store
smitteutbrudd.
Pr. dags dato er det stor uvisshet rundt senior bredde med tanke på oppstart. Det er fremdeles
usikkert om det vil bli oppstart i første halvår 2021.

Kompensasjonsordninger
Myndighetene har utlyst kompensasjonsordninger for idrett og kultur. Kompensasjonsordning 1 var for
perioden 5. mars til 30. april. Ordningen traff dessverre ikke helt godt, i og med at det kun var billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter som følge av avlysning som var omfattet. Andre publikumsinntekter var
ikke med i ordningen. Klubbene måtte selv søke på kompensasjonsordningen, men etter avtale med Lotteri- og Stiftelsestilsynet (som administrerte ordningen) og sluttspillklubbene i BLNO, kunne NBBF søke om
kompensasjon for hele sluttspillet.
NBBF mottok støtte fra Lotteri og Stiftelsestilsynet pålydende kr 987 300 i fase 1. Beløpet ble fordelt videre
til BLNO klubbene mm.
Kompensasjonsordning fase 2 er mer omfattende, og er tilpasset idretten på en bedre måte- Dette da andre publikumsrelaterte inntekter, ut over billettinntekter, er med. Ordningen har tilbakevirkende kraft til
12. mars og gjelder til og med 31. august. NBBF mottok støtte fra Lotteri og Stiftelsestilsynet pålydende kr 1
717 240 for fase 2.
Kompensasjonsordning fase 3 er en videreføring av kompensasjonsordning nr 2. for perioden 12.03 til
31.12.2020
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Kampdagsinntekter for toppidrett vil også kompenseres i tillegg til bortfall av billettinntekter Organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet
som blir delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra statlige myndigheter,
kan søke om 70 prosent kompensasjon ut 2020.
For arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir helt avlyst, reduseres kompensasjonen til 50 prosent fra 1. november til og med 31. desember. For de som gjennomfører, vil netto
inntektstap kompenseres med 70 prosent også etter 1. november.
Tapte lisensinntekter og medlemsavgifter dekkes ikke av kompensasjonsordningen til idretten.
Styret i NBBF ser alvorlig på at ikke tapte lisensinntekter og deltakeravgifter dekkes av kompensasjonsordningen til idretten. Det er inntekter som er viktige for utviklingen av idretten og også
toppidrettsutvikling som landslagsaktiviteter. Styret har derfor bedt Norges Idrettsforbund om å
arbeide for å få etablert kompensasjonsordninger også for denne typen mulige inntektstap. Dette
er nå videre fulgt opp av idrettspresidenten og generalsekretæren i NIF, og signalet er videre
bragt til kulturministeren.
Det er mange og store usikkerhetsmomenter, noe som medfører at NBBFs administrasjon må ha
en fleksibilitet så lenge som mulig når det kommer til forvaltning av et eventuelt ekstraordinært
regnskapsmessig overskudd som et resultat av covid-19-situasjonen. Det er vedtatt av forbundsstyret at NBBF ikke skal styre mot et overskudd som et resultat av innsparinger i forbindelse med
koronasituasjonen. Hvordan et eventuelt overskudd skal avsettes til kompenserende tiltaket fremdeles meget usikkert, da det er en stor risiko for tapte inntekter fremover.
NBBF vurderer at følgende områder blir prioritert ved en omdisponering av et eventuelt ekstraordinært overskudd:
•

Utvikling av NBBF
o Egenandeler topp og bredde
o Digitale løsninger i regi av NBBF
o Avsetting til regional drift /aktivitet som følge av Covid-19

•

Forskjøvet landslagsaktivitet

Situasjonen med Covid19 påvirket aktiviteten og organisasjonen i hele 2020, dette ser ut som om
det blir videreført i 2021. NBBF ser at organisasjonen ligger etter med planer, planlagte aktiviteter
og marked/kommunikasjonsarbeid. Grunnen til dette er mange og store krav fra Idrettsforbundet,
Kulturdepartementet etc. Ifb. med rapporteringer mm.. På grunn av dette er, Axel Langaker sin
stilling blitt forlenget ut 2020.
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Beslutninger gjort i perioden
Forbundsstyret

Mars

-BLNO M Sluttspill - Avlyst
-BLNO K Seriespill - Avlsyt
-BLNO K Sluttspill - Avlyst
-U16NM -Avlyst
-U19NM - Avlyst
-3x3 Touren - Avlyst
-Star kampene - Avlyst,
-Rullestolbasket samlingen - Avlyst
-Nasjonal og regional ting avholdes digitalt

Beredskapsgruppen

April

-Streetbasket festivalen - Avlyst
-SPU & NTC - Avlyst
-Kurs i regi av NBBF - Utsatt til høsten

Mai

-Arrangert webinarer

Juni

-SPU - Anbefale regioner til å avlyse høstens SPU samlinger
-Nordisk - avslo tilbudet om Nordisk i august

Juli

Toppidrett protokoll utarbeidet

August

-Reiserestriksjonsvedtak som gjør at spill i på tvers av regionsgrenser og i utlandet ikke tillates. Dispensasjonssøknader vedr dette er
avvist.
-Trenerkurs og samlingspunkter må avholdes digitalt.
Endringer på U-landslagssamlinger og opprettelse av regionale talentsamlinger

September - inndeling av bredde senior aktivitet delt inn i faser.
- prinsipper for utsettelse av BLNO kamper vedtatt
- forbunds- og regionale ting avholdes digitalt
Oktober

- prinsipper for pressemeldinger av koronasmitte på BLNO lag
- Innstramninger på antall personer på lagbenk for å opprettholde
godt smittevern
- Prinsipp om å godkjenne utreise for internasjonale oppdrag/turneringer for toppidretten. Gjelder dommere, trenere og spillere.
- Prinsipper vedrørende EB arrangement
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November

- stans på barn og ungdomsidretten
- endringer på NM-kvalifiseringsturneringer for å opprettholde godt
smittevern
- Smittevernstiltak oppdatert
- prinsipper på antall funksjonærer tilknyttet BLNO arrangement
- Publikumstrestriksjoner på BLNO kamper
- regionale/kommunale restriksjoner på trening og konkurranse for
bredde senior og barn og ungdom
- Sanksjoner på brudd på smittevernstiltak vedtatt

Desember

- nasjonale innstramninger innført
- UNM turneringer utsatt til februar 2021.

Andre

April

-FIBA - avlyste sommerens LL turneringer
-FIBA - Utsatt EM Small Nations til 2021
-Finland - Utsatte Nordisk Mesterskap til august
-Copenhagen Invite - Avlyst turnering
-Jones Cup utsatt til 2021

GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2020
Tillitsvalgte frem til september 2020
Forbundsstyret					KLUBB
Jan Hendrik Parmann (President) 				

Loddefjord IL

Tor Christian Bakken (1. visepresident) 			

Sandvika BBK

Anya Sødal (2. visepresident) 				

Nordstrand BC

Nicholas A. E. Phillip (Styremedlem) 			

Ulriken BBK

Tennaz Javid (Styremedlem) 				

Ytrebygda Basketballklubb

Eirik Petri Vaaja (Styremedlem) 				

Tromsø Storm Ungdom

Astrid Hagland Gjerde (Styremedlem)			

Haugesund Basketballklubb

Simen Anker-Olsen (Vara) 					

Centrum Tigers

KOMITEER:
Dommerkomiteen

KLUBB

Jan Korshavn (Leder)					Fredrikstad BBK
Linda Evensen (Medlem)					Singsaker Basketballklubb
Kjell Løvold (Medlem) 					
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Flau Bris Basketballklubb

Sanksjonskomiteen

KLUBB

Joacim Holter (Leder)					Søreide IL
Håvard Helstrup (Medlem 1)				

Landås BBK

Per Kristian Larsen (Medlem 2)				

Nordstrand BBK

Karina Messel (Vara leder)					

Asker BC

Siri Strømme (Vara 1)					

Sverresborg Hoop Basket

Vegard Slettli Hansen (Vara 2)				

Flau Bris Basketballklubb

Appellkomiteen

KLUBB

Hugo Henstein (Leder)					

Flau Bris Basketballklubb

Pernille Arneberg Børset (Medlem 1) 			

Nordstrand BBK

Hjørdis Steinsvik (Medlem 2)				

Frøya Basket

Martin Bryn (Vara leder)					

Ammerud Basket

Arne Fjellstad (Vara medlem 1)				

Gimle Basket

Christine Madsen (Vara medlem 2)			

OSK

Kontrollkomiteen

KLUBB

Helge Gullaksen (Leder)					Hop BBK
Fredrik Hannestad (Medlem) 				

Bergen Elite

Eva Male Davidsen (Medlem) 				

Høybråten BBK

Siri L. Andersen (1. vara)					

Sandvika BBK

Hans Eric Prestårhus (2. vara) 				

Express IL Basketball

Lovkomiteen
John Hammervoll (Leder)					

Bislet BBK

Henriette Goksøyr (Medlem frem til ansettelse 01.02.19)

Bønes Basketballklubb

Sturla Sand (Medlem)					

Nordberg Basketballklubb
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Hederstegnkomiteen

KLUBB

Helle C. Stokke 							Ammerud Basket
Jeanette H. Antoniazzi						Frøya Basket
Ørjan Sandvik Hansen						Tromsø Basket

Valgkomité
Per Tøien

Kjelsås IL Basket

Ingvild Sanford

Ulriken Eagles

Geir Schønberg

Sverresborg Hoop Elite

Anita Lervik (Vara)

Likestilling:
Forbundsstyret består av 3 kvinner og 4 menn, samt ett mannlig varamedlem.
Arbeidsutvalget består av 1 kvinne og 2 menn, hvorav presidenten er mann.
I komiteene er det 17 menn og 13 kvinner, inkludert varamedlemmer.
Det registreres at antall kvinnelige medlemmer av NBBFs styre og komiteer har økt med to siden
forrige valg.

Tillitsvalgte etter Basketballtinget i september 2020
FORBUNDSSTYRET

KLUBB

Jan Hendrik Parmann (president)				

Loddefjord IL

Tor Christian Bakken (1. visepresident)			

Sandvika BBK

Anya Sødal (2. visepresident) 				

Nordstrand BC

Marcela Bustos (medlem) NY 				

Kjelsås IL

Terje Roel (medlem) NY 					

Trondheim Rullstolbasketballklubb

Kristine Skorpen (medlem) NY 				

Asker BC

Eirik Petri Vaaja (medlem) 					

Tromsø Storm Ungdom

Stian Emil Berg (varamedlem) NY 				

EB85
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KOMITEER:

Dommerkomiteen

KLUBB

Jan Korshavn (Leder) 					

Fredrikstad BBK

Linda Evensen (Medlem) 					

Singsaker Basketballklubb

Per-Kristian Larsen (Medlem) NY 				

Nordstrand BBK

Sanksjonskomiteen

KLUBB

Martin Bryn (Leder) NY 					

Ammerud

Håvard Helstrup (Medlem 1) 				

Landås BBK

Vilde Tveito (Medlem 2) NY 				

Ulriken

Karina Messel (Vara leder) 					

Asker BC

Are Evju (Vara 1) NY 					

Persbråten

Vegard Slettli Hansen (Vara 2) 					

Flau Bris Basketballklubb

Appellkomiteen

KLUBB

Hugo Henstein (Leder) 					

Flau Bris Basketballklubb

Pernille Arneberg Børset (medlem 1) 			

Persbråten

Hjørdis Steinsvik (medlem 2) 				

Frøya Basket

Arne Fjellstad (vara leder) 					

Gimle Basketballklubb

Rune Arctander (vara medlem 1) NY 			

Kjelsås

Robert Stenvik (vara medlem 2) NY 		

Asker
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Kontrollkomiteen

KLUBB

Sturla Bentsen Sand (leder) NY 				

Nordberg

Helge Gullaksen (medlem) 					

Hop BBK

Siri L. Andersen (1. vara)					

Sandvika BBK

Finn Szczesny (2. vara) NY 					

BSI

Lovkomiteen

KLUBB

Hans Erik Johnsen (leder) NY 				

Persbråten

Thomas Mjøs (medlem) NY 				

Centrum

Maja Føleide (medlem) NY 					

Ulriken

Hederstegnkomiteen

KLUBB

Eva Salvesen (medlem) NY 				

Sandvika

Jeanette H. Antoniazzi (medlem) 				

Frøya Basket

Sigurd Bognæs (medlem) NY 				

Bergkameratene

Valgkomiteen

KLUBB

Lars Olav Sparboe (leder) NY 				

Tromsø Storm Ungdom

Ellen Hamremoen (medlem) 				

Ullern

Kurt-Ali Ouakkaha Størseth (medlem) NY 		

Gimle

Ingri Reithaug (varamedlem) NY				

Centrum
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FORBUNDSSTYRET OG KOMITEER
Forbundsstyrets arbeid
Forbundets virksomhet har i 2020 fulgt organisasjonsmodellen fastlagt i lovverket. I tillegg har det vært
oppnevnt selvstendige komiteer og utvalg.
Nytt forbundsstyre ble valgt på Forbundstinget i september2020. Styret har i periodene fordelt ansvarsområder ut fra den enkeltes forutsetninger, interesser og ønsker, som følger:

Fokusområder for styremedlemmer etter tema, før september 2020:
Verdier, idrettspolitikk og anlegg: 		

Anya Sødal

Organisasjon og klubbutvikling: 		

Eirik Petri Vaaja

Lover og regler: 				

Tor Christian Bakken

Internasjonale forhold: 			

Tor Christian Bakken

Dommere: 					Tor Christian Bakken
Ungdomsutvalg: 				Tennaz Javid
Inkludering og integrering: 		

Tennaz Javid

3MOT3 					Anya Sødal
						Simen Anker-Olsen
Sportslig plan, landslag og
spillerutvikling:

Nicolas A. E. Phillip

						Anya Sødal (høsten 2019)
BLNO: 					Astrid Hagland Gjerde
						Eirik Petri Vaaja
Arrangement og produkt: 			

Astrid Hagland Gjerde

Marked og kommunikasjon: 		

Astrid Hagland Gjerde

						Simen Anker-Olsen
Økonomi: 					Simen Anker-Olsen
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Styret har besluttet følgende faste relasjonspunkter mot andre organisasjonsledd og instanser:

Region Øst: 					

Anya Sødal (Primærrelasjon)

						Tor Christian Bakken (Sekundærrelasjon)
Region Vest: 					

Nicholas A. E. Phillip (Primærrelasjon)

						Jan Hendrik Parmann (Sekundærrelasjon)
Region Midt: 					

Simen Anker-Olsen (Primærrelasjon)

						Eirik Petri Vajaa (Sekundærrelasjon)
Region Nord: 				

Eirik Petri Vajaa (Primærrelasjon)

						Nicholas A. E. Phillip (Sekundærrelasjon)
Region Sør: 					

Astrid Hagland Gjerde (Primærrelasjon)

						Tennaz Javid (Sekundærrelasjon)

Norges Idrettsforbund og Olympiske 		
og Paralympiske Komité: 		

Jan Hendrik Parmann

Idrettskretser og idrettsråd: 			

Anya Sødal

Anlegg:						Anya Sødal
Antidoping Norge 					Anya Sødal
FIBA World og FIBA Europe 			

Tor Christian Bakken og Jan Hendrik Parmann

Det nordiske samarbeidet 				

Tor Christian Bakken og Jan Hendrik Parmann

Styret at vedtok følgende utvalg skal nedsettes:
-

Sportslig utvalg

-

Markedsutvalg

-

Ungdomsutvalg, dette er blitt utsatt til neste tingperiode på grunn av mangel på kapasitet i
forbundsstyret.
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Foruten arbeidsutvalgets faste medlemmer, som er bestemt av NBBFs lov, ble følgende inndeling
av varamedlemmer for arbeidsutvalget besluttet:
Nicolas A. E. Phillip (1. varamedlem)
Astrid Hagland Gjerde (2. varamedlem)
Eirik Petri Vaaja (3. varamedlem)
Tennaz Javid (4. varamedlem)
Simen Anker Olsen (5. varamedlem)

Fokusområder for styremedlemmene etter Basketballtinget september 2020:
Økonomi:				

Terje Roel og Eirik Petri Vaaja

Juridisk: 				

Kristine Skorpen og Tor Christian Bakken

Verdier og antidoping: 		

Anya Sødal og Marcela Bustos

Ungdomsutvalg: 			

Kristine Skorpen

Internasjonale forhold: 		

Tor Christian Bakken og Marcela Bustos

Organisasjon: 			

Tor Christian Bakken

Klubbutvikling:			

Anya Sødal

Sport:					

Stian Emil Berg og Kristine Skorpen

Anlegg:				

Terje Roel og Anya Sødal

Marked, produkt og kommunikasjon:

Eirik Petri Vaaja og Stian Emil Berg

Inkludering og parabasket:		

Marcela Bustos og Terje Roel

Styrerelasjonspunkter for styremedlemmene:
NBBF Region Nord: 			

Eirik Petri Vaaja (primær) og Anya Sødal (sekundær)

NBBF Region Midt: 			

Terje Roel (primær) og Tor Christian Bakken (sekundær)

NBBF Region Vest: 			

Stian Emil Berg (primær) og Jan Hendrik Parmann (sekundær)

NBBF Region Sør:			

Kristine Skorpen (primær) og Tor Christian Bakken (sekundær)

NBBF Region Øst:			

Marcela Bustos (primær) og Anya Sødal (sekundær)
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NBBFs Dommerkomité: 		

Tor Christian Bakken

NBBFs Lovkomité: 			

Tor Christian Bakken

NBBFs Kontrollkomité:			

Jan Hendrik Parmann

NBBFs øvrige komiteer:			

Jan Hendrik Parmann

Norsk Basketballdommer union (NBU): Jan Hendrik Parmann og Tor C. Bakken
FIBA og FIBA Europe:			

Jan Hendrik Parmann og Tor Christian Bakken

Det nordiske samarbeidet: 		

Jan Hendrik Parmann og Tor Christian Bakken

Norges idrettsforbund: 		

Jan Hendrik Parmann og Anya Sødal

Idrettskretser: 			

Anya Sødal og Terje Roel

Idrettsråd: 				

Anya Sødal og Terje Roel

Antidoping Norge:			

Anya Sødal og Marcela Bustos

IWBF*:					

Terje Roel (primær) og Jan Hendrik Parmann (sekundær)

(*=International Wheelchair Basketball Federation)

Varamedlemmer for arbeidsutvalget:
1. Marcela Bustos
2. Eirik Petri Vaaja
3. Terje Roel
4. Kristine Skorpen
5. Stian Emil Berg
•	
-

Rangering av varamedlemmer er gjort etter følgende kriterier: Ansiennitet i forbundsstyret
og deretter ansiennitet i styrer på krets-/regions- og forbundsnivå.

-

Hvis Arbeidsutvalget mangler et kjønn, prioriteres varamedlem av kjønnet som mangler.

Styret at vedtok følgende utvalg skal nedsettes:
-

Sportslig utvalg

-

Markedsutvalg

-

Ungdomsutvalg
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Styrets og arbeidsutvalgets arbeidsform og prosesser har vært styrt av NBBFs Styrehåndbok, vedtatt av forbundsstyret.
Samtlige styremedlemmer har vært involvert i styrets løpende håndtering av økonomi og videre
påløpende styresaker gjennom perioden.
Det har i perioden vært avholdt 12 ordinære og 10 ekstraordinære styremøter. De ordinære
styremøtene har i hovedsak vært avholdt som heldags styremøter og som kveldsmøter (fjernkonferanser). Det har vært avholdt 7 arbeidsutvalgsmøter i form av tele-/videokonferanse eller
elektronisk. I tillegg til dette har styrets og arbeidsutvalgets medlemmer hatt løpende kontakt seg
imellom og med administrasjonen i form av møter og telefonkonferanser i enkeltsaker innenfor
sine fokusområder.
I begynnelsen av styreperioden gjennomførte samtlige styremedlemmer et styrekurs i regi av NIF.
Styret anbefaler at det i neste styreperiode gjennomføres tilsvarende aktivitet, med fokus på å
sikre at styret og administrasjonen blir kjent med hverandre og hverandres roller og ansvar for å
sikre god samhandling mellom organisasjonsleddene.
Avdelingsledere har presentert, informert og fremlagt saker som omhandler deres fagområde.
Styrets varamedlem har i praksis fungert som et fullverdig styremedlem, med møte-, tale, og
forslagsrett i styret. Varamedlemmet har også hatt stemmerett i behandlingen av alle saker der
styret ikke har vært fulltallig.
Styrekollegiets samarbeid har vært preget av et godt samarbeidsklima, og at avgjørelsene i perioden har blitt avgjort gjennom konstruktive diskusjoner, med konklusjoner som et samlet styre
alltid har kunnet stille seg bak. Endelige voteringer har som regel ikke vist seg nødvendig for å
kunne komme frem til beslutninger, til tross for at styremedlemmer tydelig har belyst forskjellige
og ofte avgjørende perspektiver og syn i sakene.
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Styresaker
Covid 19 har siden mars vært fast post på styremøtene. Styret har i tillegg behandlet faste saker
iht. styrehåndboken og styrets årshjul. Vesentlige saker i så henseende gjelder økonomi, områder innenfor strategi, handlingsplan, tildelinger, budsjett og turneringsformer for de nasjonale
ligaene. I tråd med NBBFs åpenhetspolitikk, er innkallinger og protokoller lagt ut i sin helhet på
basket.no, med de unntak som følger av styrets åpenhetsvedtak i 2016.

Styret har videreført arbeidet fra forrige tingperiode med NBBFs kjernesaker. Videre har styret
hatt til behandling løpende saker, nye initiativer, søknader, protester, fastsetting av lisenser samt
hatt kontakt med de ansatte i administrasjonen, dommerkomitéen (DK), regioner og utvalg, NIF/
NOK, andre særforbund, SFF (Særforbundenes Fellesorganisasjon) og FIBA.
Styrets medlemmer har også rapportert sine gjennomførte og planlagte aktiviteter innenfor sine
fokusområder til styrekollegiet før hvert styremøte.

Alle NBBFs tingvalgte komiteer har vært i funksjon i perioden.

Andre organer:
NBBF er tilsluttet de overordnede organene , NIF, FIBA og IWBF, i 2020 ble det utsatte eller avlyste møter grunnet Covid-19.

De nordiske forbundene møtes rutinemessig i oktober hvert år, og er nå i en prosess for å redefinere samarbeidet. Med 12% av stemmene utgjør det nordiske samarbeidet en betydelig del av
FIBA Europe. I 2020 ble dette møtet utsatt til 2021 grunnet Covid-19

Administrativ ledelse:
Generalsekretær Silje Særheim, Organisasjonssjef Espen A. Johansen, Sportssjef Brent D.D. Hackman og Økonomisjef Hanne Funder. Axle Langaker har fungert som organisasjonssjef under Espen A. Johansen sin permisjon.

Dispensasjoner:
Styret, arbeidsutvalget og den administrative ledelsen har behandlet en rekke dispensasjonssøknader forbundet med blant annet spilletillatelser og klubbsamarbeid, og behandler slike saker
etter de mandater som er gitt av NBBFs lov, kampreglement og/eller NBBFs styrehåndbok.
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Rammebetingelser:
Styret og Arbeidsutvalget har satt økt fokus på rammebetingelsene det arbeides etter, og da
spesielt på utvelgelsesprosesser som gir fordeler og muligheter. Dette gjelder for eksempel
utnevning av instruktører, landslagstrenere og -spillere, uttak til utdanningsmuligheter gjennom
NBBF med mer. Disse rammene er viktige for å sikre en rettferdig og nøytral behandling og for å
unngå spekulasjoner rundt attraktive fordelinger og uttaksbeslutninger. Dette er en prosess som
er pågående.
Administrasjonen har nå også utviklet tydeligere arrangementskrav for fremtidige arrangementer.
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MØTER/REPRESENTASJON NASJONALT OG INTERNASJONALT
Det har vært sterkt redusert møtevirksomhet og representasjon i 2020 grunnet Covid-19, flere av
møtene har blitt utsatt til 2021 eller blitt gjennomført på Teams/Zoom

NIF Ledermøter 							Jan Hendrik Parmann
									Silje Særheim
NIF styrelederforum i perioden					

Jan Hendrik Parmann

									Silje Særheim
(Det avholdes normalt 2 styrelederforum hvert år)
NIF Workshop i forbindelse med moderniseringsprosessen: Jan Hendrik Parmann

Særforbundsmøter (Særforbundendenes Fellesorg. og NIF): Jan Hendrik Parmann
Det avholdes 4 Særforbundsmøter pr. år.			

Silje Særheim

									Espen A. Johansen
									Anya Sødal

Diverse Regionsting:						Jan Hendrik Parmann
									Silje Særheim
									Espen A. Johansen
									Anya Sødal
									Tor Christian Bakken
									Astrid H. Gjerde

I stab SFF Lederprogram for generalsekretærer:		

Silje Særheim

NIF utviklingsprogram for generalsekretærer
og organisasjonssjefer

Silje Særheim

NIF Generalsekretærforum						Silje Særheim
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NIF Fellesforum:						

Silje Særheim
Espen A. Johansen

NIF - Fellesforum IK og SF:					

Silje Særheim
Espen A. Johansen

NIF - Referansegruppe IT: 						

Espen A. Johansen

NIF - kompetanseutvalget:						Espen A. Johansen

Særforbundsalliansen:						Espen A. Johansen

FIBA Europe General Assembly (digitalt):				

Tor Christian Bakken

FIBA Europe møter om koronasituasjonen (digitale):		

Tor Christian Bakken

Nordisk møte (digitalt):						Brent Hackman
Jan Hendrik Parmann
Tor Christian Bakken

I tillegg har styret og administrasjonen vært representert på klubbledermøter, styremøter i regionene, klubbarrangementer, rullestolbasket-arrangementer, premieutdelinger, sluttspill- og åpningshelg for BLNO og STARarrangement.
Forbundsstyret har i denne tingperioden også fokusert på arbeid mot seksuell trakassering og
økonomiske barrierer.
Idrettsforbundet har også gitt klare signaler om at bruken, rapporteringen og evalueringen av
tippemidlene, og da spesielt Post-3-midlene, er gjenstand for endringer og strengere krav ved fremtidige tildelinger.
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SENTRALADMINISTRASJON
Følgende har vært ansatt i NBBF sentraladministrasjon i perioden:

Generalsekretær							Silje Særheim
Organisasjonssjef							Espen Andre Johansen
									Axel Langaker (vikar)
Prosjektleder regionsutvikling					Axel Langaker
Sportssjef								Brent Hackman
Økonomisjef 								Hanne Funder
Turneringsansvarlig 						Eivind Jensen
Bredde- og ungdomskonsulent					Martin Wroblewski
(sluttet 31.01.2020)
Marked- og arrangementsansvarlig 				
			
Marked- og sponsoransvarlig 					

Øivind Lundestad
(sluttet 24.04.2020)
Sjur Berg
(begynnte 01.09.2020.

Administrasjonssekretær 						Merete Andersen
(60% stilling)
Trener- og dommerkoordinator					Torkild Rødsand
									(sluttet 30.11.2020)
Klubb- og utviklingskonsulent					Ragnhild Riis
Utviklingskonsulenter						Kristin Kvalvik
									Henriette Goksøyr
									Kevin Juhl-Thompson
									(50% stilling)
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Avdelingene er organisert på følgende måte:
Sportslig avdeling som ledes av Brent Hackman:
Turneringsansvarlig Eivind Jensen
Bredde- og ungdomskonsulent Martin Wroblewski (sluttet 31.01.2020)
Trener- og dommerkoordinator Torkild Rødsand (sluttet 30.11.2020)
I tillegg tilhører landslagsstab til denne avdelingen

Organisasjonsavdelingen som ledes av Espen A. Johansen:
Marked- og arrangementsansvarlig Øivind Lundestad (sluttet 24.04.2020)
Klubb- og utviklingskonsulent Ragnhild Riis
Utviklingskonsulent Kristin Kvalvik
Utviklingskonsulent Henriette Goksøyr
Utviklingskonsulent Kevin Juhl-Thompson
Administrasjonskonsulent Merete Andersen

I tillegg tilhører daglig ledere i region og deres ansatte samt journalist Arild Sandven til i denne
avdelingen.

Hanne Funder tilhører stab og har en støttefunksjon til Generalsekretær og mellomledere.
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NBBF REGIONER
Tre av fem regioner har ansatte. Region Midt har en 60% stilling, Region Øst og Region Vest har
hatt henholdsvis tre-fire og to ansatte i 2020. I Midt har man valgt å ha hovedfokus på Basket i
skolen og utvikling av aktivitet. Region Nord har ordinært styre. Organisasjonssjefen i NBBF har
fungert som daglig leder av regionen og hovedfokus har vært gjennomføring av handlingsplaner
og oppfølging av interimsstyret som ble valgt.

NBBF Region Øst:
Daglig leder					Axel Langaker
Fag- og tiltakskonsulent			

Mark DiGiacomo

Dommer- og aktivitetskoordinator

Akrem Dagnew

Organisasjonskonsulent			Erika Lundin

NBBF Region Vest:
Daglig leder					Lene Instebø
Fag- og tiltakskonsulent			

Edmunds Gabrans

NBBF Region Midt:
Daglig leder					

Viola Gyorgyi (60 %)
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ORGANISASJON
Klubbutvikling:
I januar ble Det Store Klubbledermøtet (DSK) arrangert. Arrangementet ble avhold samtidig med
DST og gikk parallelt med Den Store Trenerhelgen (DST) på Norges Idrettshøgskole i 2020. Vi
ser godt oppmøte blant klubber og ledere i regionene. Arrangementet har vært gjenstand for
evaluering og er blitt videreutviklet iht. deltagernes innspill. Det har i stor grad vært fokus på å ha
temaer som er relevante for de utfordringer som klubbene opplever i det daglige arbeidet. Det
har vært fokus på å knytte tettere bånd mellom ansatte og klubbene.

Dispensasjoner:
Administrasjonen har, som første instans, behandlet en rekke dispensasjonssøknader forbundet
med blant annet parallelle spilletillatelser, klubbsamarbeid og øvrige dispensasjoner etter de
fullmakter som er gitt til generalsekretæren i NBBFs styrehåndbok.

Rammebetingelser:
Styret og Arbeidsutvalget har satt et økt fokus på rammebetingelsene for NBBFs arbeid og da
spesielt på utvelgelsesprosesser som gir fordeler og muligheter til klubber og medlemmer.
Dette gjelder for eksempel utnevning av instruktører, landslagstrenere og spillere, uttak til
utdanningsmuligheter gjennom NBBF med mer. Det er vedtatt et prinsippdokument som gir
klare retningslinjer for hvordan disse prosessene skal gjennomføres. Disse rammene er viktige
for å sikre en rettferdig og nøytral behandling og for å unngå spekulasjoner rundt attraktive
fordelinger og uttaksbeslutninger. Fremtidige styrer forutsettes å følge opp at prinsippene
etterleves.

Sanksjoner
Det er blitt nye rutiner så vedtak fra sanksjonsutvalget legges nå ut på Basket.no.
Administrasjonen har nå utviklet tydeligere arrangementskrav for fremtidige arrangementer.
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Kommunikasjonsplan
Kommunikasjonsplanen legger klare føringer for hvordan NBBF skal jobbe med kommunikasjon
og er et oppslagsverk for organisasjonen. Som et resultat av systematisk arbeid med kommunikasjon har NBBF økt antall følgere, betydelig bedre spredning på publiseringer og en tydeligere
profil på de forskjellige plattformene.

Markedsplan
Markedsarbeidet er profesjonalisert og arbeid med nye samarbeidspartnere er intensivert sammenlignet med forrige periode da fokuset var utvikling av planverk og markedspakker. Administrativt er det to personer som arbeider med marked, ikke i fulle stillinger, men i kombinasjon med
kommunikasjon og arrangementsutvikling. I tillegg til NBBFs egne avtaler er forbundet med i den
administrative samarbeidsgruppen Særforbundsalliansen (SFA). Via dette samarbeidet har NBBF
et samarbeid med forsikring og hotellbransjen, NBBF er bundet til disse avtalene så lenge man er
en del av SFA.
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ØKONOMI
Årsregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr. 429 692 Dette medfører at NBBF pr. 31.12.20 har
en positiv egenkapital på kr. 3 368 514.

Generelt
NBBFs økonomi er stabil. Forbundets likvide situasjon er meget sterk, noe som har kommet godt
med i 2020 og utfordringene rundt Covid-19.
Styret har vedtatt budsjettforslag for året som kommer og som vil gi rom for godt arbeide med
vekst og strategi.
Driftsåret 2020 har vært annerledes og utfordrende grunnet Covid-19.

Aktiviteter
Det har vært et sterkt redusert aktivitetsnivå i 2020, både sentralt og regionalt.

Reiseutgifter ledelsen:
På grunn av covid-19-situasjonen, er det en redusert reiseaktivitet på ca. _____ dager fordelt på ca.
_____ reiseoppdrag for til sammen kr _____. Presidenten er bosatt i Bergen, mens hovedtyngden av
aktivitetene er basert sentralt på Østlandet.
Styret ellers har samlet hatt reisekostnader som avrundet utgjorde kr _______ i tingperioden. I NBBFs
styre er det representanter fra hele Norge. Dette gjør at de fleste styremedlemmene må reise med
fly.
Utlagte beløp under reisen, som ikke var relevant for de personlige reiseutgiftene, er fratrukket.
Det utbetales kompensasjon for tapt inntekt til styret i NBBF, for totalt kr. 145.000, her er det
100.000 kr til presidenten.

Søknader/stiftelsesmidler til aktivitet:
Det er søkt om og mottatt midler fra FIBA Europe og ulike stiftelser til følgende prosjekter gjennom 2020
•

Trenerutvikling - FIBA Europe (mottatt)

•

FIBA Girls - FIBA Europe (mottatt)

•

Rullestolbasket -Kulturdepartementet (rullestoler) og Sparebankstiftelsen (til aktivitet og
kompetanseheving) (mottatt)

•

INKLU Basket, - Sparebankstiftelsen og BUFDIR

•

STAR Basket, - Gjensidigestiftelsen

Helse - miljø - sikkerhet HMS
NBBFs virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre
miljø. Styret anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende. Det forekommer ingen forskjellsbehandling
grunnet kjønn, seksuell legning eller annen etnisk bakgrunn. Fraværet er beskjedent, og det er
ikke forkommet skader eller ulykker.
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SPORT
Landslag
NBBF hadde i 2020 planlagt aktivitet for ni landslag.
Alle turneringene ble avlyst på grunn av Covid-19. Det ble heller ikke gjennomført nasjonale landslagssamlinger på grunn av restriksjoner.

- U15 gutter og jenter - Copenhagen Invitational
		

Trenerteam U15 gutter: Pål Berg, Jarl Jespersen, Nicolas Phillip.

		

Trenerteam U15 jenter: Ellen Hamremoen, David Cox, Dana Meknas

- U16 gutter og jenter - Nordisk mesterskap og B-EM
		

Trenerteam U16 gutter: Kevin Juhl-Thomsen, Terje Melhus, Christian Grevstad

		

Trenerteam U16 jenter: Tommy Gundersen, Dana Meknas, Emanuel Davies

- U18 menn og kvinner - Nordisk mesterskap og B-EM
		

Trenerteam U18 menn:

		

Trenerteam U18 kvinner: Ola Gravem Knutsen, Baard Stoller

- U20 menn - B-EM
		

Trenerteam U20 menn: Audun Eskeland, Mathias Eckhoff

- Senior Kvinner - EM Small Countries
		

Trenerteam Senior kvinner: Gunnar Nesbø, Ståle Frey

- Senior Menn - Jones Cup i Taiwan.
		

Trenerteam Senior menn: Mathias Eckhoff, Audun Eskeland

Det ble gjennomført regionale ungdomslandslagssamlinger i september og oktober 2020 for et
bredt utvalg av spillere i alle regioner. Samlingene ble ledet av landslagstrenere nevnt ovenfor.
Tiltaket var en ekstraordinær aktivitet for å engasjere spillere som opplevde strenge COvid-19 restriksjoner.
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Nasjonale serier og turneringer
BLNO MENN FINALE 2020
BLNO menn grunnserie 2019/20 ble ferdigspilt med Kongsberg Miners seriemester. Sluttspillet ble
avlyst på grunn av Covid-19-nedstenging.
Det ble ikke delt ut kongepokal i 2020

BLNO KVINNER FINALE 2020
BLNO kvinner grunnserie 2019/20 ble ikke ferdigspilt på grunn av Covid-19-nedstenging. Sluttspillet
ble også avlyst på grunn av Covid-19-nedstenging.
Det ble ikke delt ut kongepokal i 2020

U16 og U19NM 2020
Ungdomsmesterskapene U16 og U19 for gutter og jenter ble avlyst på grunn av Covid-19 nedstigning.
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Trenerutvikling
Den store trenerhelgen 11 ble avholdt på Norges Idrettshøyskole. Over 180 deltakere følget forelesningene.
Trener 3 ble gjennomført i 2020 med 18 deltakere. På grunn av Covid-19 nedstenging ble gjennomføringen av kurset utsatt fra våren 2020 til høsten 2020, samt at store deler av kurset ble digitalt.
Trener 2 ble gjennomført i 2020 med 13 deltakere. På grunn av Covid-19 nedstenging ble gjennomføringen av kurset utsatt fra våren 2020 til høsten 2020, samt at store deler av kurset ble digitalt.
Det ble gjennomført 1 trener 1 kurs, 14 EasyBasket trenerkurs i 2020. Det ble gjennomført 9 tiltak
for instruktørkurs i RSB.
I mai og juni 2020 ble det gjennomført 10 foredrag digitalt for å engasjere spillere og trenere som
opplevde strenge COvid-19 restriksjoner.
Den lille trenerhelgen ble endret til en nasjonal digital samling. På grunn av Covid-19 restriksjoner
organiserte NBBF et felles opplegg for alle regioner.

Dommerutvikling
DK arrangerte forbundsdommerkurs med XX deltakere. På grunn av Covid-19 smittevernstiltak ble
gjennomføringen av kurset utsatt fra våren 2020 til høsten 2020, og et kurshelg utsatt til vår 2021.
Det ble gjennomført 4 regionsdommerkurs, 4 aspirantdommerkurs og 13 kamplederkurs i 2020.
Det ble gjennomført 3 dommerkurs for 3X3 og 1 dommerkurs RSB.
Talentprogrammet for regionsdommere ble utsatt til 2021 på grunn av Covid-19- nedstengingen.

3X3
I perioden har prosjektet «Fremtidens 3MOT3» jobbet med utviklingen av konseptet. 3MOT3 er
endret til 3X3 for å større grad å gå i takt med det internasjonale konseptet. I januar 2019 ble 3X3
tatt opp som idrettsgren i Norges Idrettsforbund og det er blitt jobbet med registrering av medlemmer og veiledning av klubber som ønsker å tilby 3X3.
Egne lisenssatser for 3X3 er vedtatt av forbundsstyret med fokus på å ivareta lavterskelaspektet,
man kan bedrive 5v5 og 3X3 med et lite tillegg på eksisterende 5v5 lisens.
På grunn av Covid-19 nedstengingen ble 3X3 Tour og Basketfestivalen avlyst. Planlagt oppstart av
3X3 Pilotprosjektet utsatt til 2021 på grunn av Covid-19 restriksjoner.

30

INKLUDERING
Minoriteter, integrering og flyktningsituasjonen
Flere klubber har tatt gode initiativer til å organisere et tilbud til blant annet asylsøkere og innvandrere.
Eksempler på dette er alt fra organiserte treningsgrupper og arrangementsinvitasjoner, til mer dyptgående
involvering i integreringsprosessene for enkeltindivider. Dette er viktige samfunnsbidrag som det legges
merke til, og ikke minst en mulighet for den videre utviklingen i Norge for den internasjonalt ledende idretten vi er.
Her kan også NIF bidra for å realisere prosjekter gjennom «NIFs flyktningefond». Det finnes også flere
stimuleringsmuligheter til slike prosjekter gjennom Idrettskretser og det offentlige.

INKLUBasket
InkluBasket er et landsomfattende inkluderingsprosjekt i regi av Norges Basketballforbund og Inklu AS
Visjonen i prosjektet er: Basketball er den mest inkluderende idretten i Norge.
Med inkludering mener vi å rekruttere barn som vanligvis ikke deltar i fritidsaktiviteter inn i basketballklubber. Barna er ofte fra lavinntektsfamilier, og vi ønsker å få dem inn på de ordinære
aldersbestemte lagene i klubbene. Ønsket er at barn og etter hvert unge får et større nettverk og
sosial kompetanse gjennom basketballklubbene. Dette kan være med på å forebygge utenforskap,
rusutfordringer og kriminalitet - og gi stor samfunnsøkonomisk gevinst.
Inklu Baskets aktivitet vil foregå på skolene hvor barna går, og rett etter skoletid. Det vil være et
enkelt måltid i forkant av treningen for dem som ikke går på SFO.
Inklu Basket har i dag 9 deltakende klubber. 33 trenere driver aktivitet på 23 skoler. 272 jenter og
365 gutter - totalt 637 barn deltar i basketaktivitet gjennom prosjektet hver uke.
InkluBasket tildeler midler etter søknad fra BLNO-klubber. På bakgrunn av søknad vil styringsgruppen vedta tildeling ut ifra tildelingskriterier. Antall tildelinger blir styrt av prosjektets inntektsgrunnlag og støtte fra eksterne organisasjoner.

Parabasket
Rullestolbasket
NBBF har de siste årene jobbet med kompetanseheving og kvalitetssikring av aktiviteten av rullestolbasketen som del av vårt tilbud.
Vi har 5 aktive lag (Ammerud, Bergen Wheelers, BHIL, Kirkevoll og Trondheim), og mosjonsgrupper i Søgne & Mandal og Mauseidvåg (Ålesund)
Alle de etablerte lagene spiller i egne regionale RSBasket serier der gående lag setter seg i rullestoler. Kirkevoll Ungdomsrullestolbasketlag spiller i en aldersbestemt serie.
Tall fra samordnet rapportering viser at NBBF har 92 RSBasket-spillere, men det regnes med en
økning nå som det er antydning til at begge mosjonsgruppene etablerer seg som lag.
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STAR
Star er basketball tilrettelagt for utviklingshemmede. Det er per i dag 4 lag fordelt på 2 regioner.

ANLEGG
NBBFs forbundsstyre vedtok i desember 2019 «Anleggsplan 2020-2024» som legger opp til systematisk arbeid med anlegg i organisasjonen.
En arbeidsgruppe bestående av Øivind Lundestad, Rolf Halvorsen og Anya Sødal utarbeidet
forslaget til anleggsplan som ble sendt ut på høring til alle ledd i organisasjonen. Som grunnlag
for arbeidet ble det gjennomført en undersøkelse hvor alle landets klubber kunne komme med
sine innspill i forhold til anleggsbehov. Svarene fra undersøkelsen underbygger hvilke store begrensninger anleggsutfordringene setter for drift og utviklingsmuligheter i klubbene.
Eksempler på fokusområder i anleggsplanen er utarbeidelse av nasjonale anleggskrav (eks utforming, anbefalt teknisk utstyr), nærmiljøanlegg utendørs og klubbers representasjon i idrettsråd
(og lignende) for å drive politisk påvirkningsarbeid. Temaet anlegg er også lagt inn i forbundets
klubbveilederkurs.
Vi har også besvart høring fra NIF angående anleggsbehov og fordeling av spillemidler, og deltatt
på aktuelle møter i regi av NIF, SFF og regioner/kommuner.
Utover dette støtter NBBF opp om prosjektet «Gode idrettsanlegg» via SIAT(Senter for Idrettsanlegg og teknologi - NTNU) og er behjelpelig ved henvendelser fra klubber og kommuner i anleggsspørsmål.
NIFs ordning med spillemidler til utstyr er fortsatt i perioden. Ordningen fungerer slik at klubber
søker NBBF om tilskudd til innkjøp av godkjent utstyr som kurver, 24-sek-klokke, rullestoler mm.
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UTMERKELSER I PERIODEN
NBBFs hederstegn:
- Eva M. Salvesen (2020)

NBBFs klubbpriser
Trenerpriser 2020:
- Årets trenerentusiast: Ingvild Sanford, Ulriken Eagles
- Årets Topptrener: Audun Eskeland, Gimle Basketballklubb
- Årets Trenertalent: Ole Andreas Teigen, Skjetten Basket
- Årets Hederstegn: Baard Stoller

Oslo,
Jan Hendrik Parmann (sign.)

Tor Christian Bakken (sign.)

Anya Sødal (sign.)

Marcela Bustos (sign.)

Eirik Petri Vaaja (sign.)

Terje Roel (sign.)

Kristine Skorpen (sign.)

Stian Emil Berg (sign.)

Silje Særheim (sign.)
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KONTROLLKOMITEENS BERETNING 2020

Kontrollkomiteens rapport for 2020
Nåværende kontrollkomite ble valgt 26.09.2020 og består av:
Sturla Bentzen Sand – Leder – Nordberg Basketballklubb
Helge Gullaksen – Medlem – Hop Basketballklubb
Siri L. Andersen – Medlem – Bygdøy Basketballklubb
Finn Richard Szczesny - Vara – BSI Basket

Kontrollkomiteen har videreført tidligere praksis med involvering i økonomi, forvaltning og
organisasjon.
Tinget 2020 ble utsatt og komiteen som ble valgt på tinget 2018 avholdt i 2020 to møter. Tema
var koronasituasjonen og dens påvirkning på NBBF. Spørsmål om bemanning, sponsorinntekter,
og pandemiens påvirkning på forbundets økonomi. Kontrollkomiteen la på møte 24.08.2020 til
grunn at en oppfatter at NBBF har god kontroll så langt i 2020.
Siden ny komite ble valgt har det ikke vært avholdt fysiske møter. Imidlertid har Sturla Bentzen
Sand og Helge Gullaksen hatt kontakt over telefon. NBBF har gjennom generalsekretær holdt
komiteen oppdatert via Microsoft teams.
Kontrollkomiteen bemerker at NBBF har vært i en krevende situasjon siden nedstengingen mars
2020. I det denne rapporten skrives er det fremdeles mye usikkerhet knyttet til forbundets
aktivitet og inntekter i tiden som kommer. Komiteen ønsker en løpende dialog med
administrasjonen og styre om dette.
Regnskapet for 2020 er gjort opp med et overskudd på kr 429 692. Overskuddet tillegges
egenkapitalen.
Med bakgrunn i den pågående pandemien og mye usikkerhet til NBBFs inntekter, oppleves
økonomien likevel som under kontroll.

Bergen/Oslo, mars 2021

Sturla B. Sand

Helge Gullaksen

Siri L. Andersen

(sign)

(sign)

(sign)
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ÅRSREGNSKAP 2020

Årsregnskap
Norges Basketballforbund

2020
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Norges Basketballforbund
Resultatregnskap 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
Tilskudd
Andre inntekter

NOTE
1

2020

2019

978 179
11 560 842
6 883 500

1 234 666
11 067 666
9 975 361

19 422 521

22 277 692

1 618
7 632 619
0
3 389 699
8 028 219

119 546
7 457 273
9 269
2 428 875
12 085 700

19 052 155

22 100 663

370 366

177 029

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader

66 786
7 460

96 222
16 406

Sum finansposter

59 326

80 516

429 692

257 545

429 692
429 692

257 545
257 545

2
3

Sum driftsinntekter
KOSTNADER
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader
Avskrivninger
Tilskudd
Andre driftskostnader

4
5
6

Sum driftskostnader
Driftsresultat

ÅRSRESULTAT
Disponering av årets resultat
Til (fra) egenkapital
Sum disponering

12
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Norges Basketballforbund

1/2

Balanse per 31. desember
EIENDELER
Anleggsmidler
Inventar
Sum varige driftsmidler

NOTE

2020

2019

-

-

52 250
52 250

52 250
52 250

52 250

52 250

8
10

1 842 242
1 022 850
2 865 092

2 279 910
1 044 207
3 324 117

9

2 628 640
6 518 977
9 147 617

5 655 375
950 237
6 605 612

Sum omløpsmidler

12 012 709

9 929 729

SUM EIENDELER

12 064 959

9 981 979

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

7

Sum anleggsmider

0

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd
Bankinnskudd NIFs Konsernkontoordning
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.

11
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Norges Basketballforbund

2/2

Balanse per 31. desember
EGENKAPITAL OG GJELD
Annen egenkapital
Egenkapital
Årsresultat
Sum annen egenkapital

NOTE

2020

2019

2 938 822
429 692
3 368 514

2 681 277
257 545
2 938 822

Sum egenkapital

3 368 514

2 938 822

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skatt og offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

790 326
962 676
6 943 441
8 696 444

925 742
901 531
5 215 883
7 043 156

8 696 444

7 043 156

12 064 959

9 981 979

12
12

13

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Oslo, 24. februar 2020

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. Visepresident

Anya Sødal
2. Visepresident

Terje Roel
Styremedlem

Eirik Petri Vaaja
Styremedlem

Kristine Skorpen
Styremedlem

Marcela Bustos
Styremedlem

Silje Særheim
Generalsekretær
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Norges Basketballforbund
Noter til regnskapet 2020
Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anksaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av
anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning
til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og krotsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Aksjer og andeler i andre selskap
Aksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført
til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som foreventes å ikke være forbigående
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.
Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende
kostnader blir kostnadsført i samme periode.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp,
foretas det inntektsavsetninger.
Skatter
Norges Basketballforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2

Tilskudd

Regnskapsposten består av:
Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF
Barne- og ungdomsmidler fra NIF
Hvorav ubenyttet overført til 2021
Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF
Utstyrsmidler fra NIF
Sparebankstiftelsen (Inklubasket)
BufDir - Inklubasket
Inklubasket overført fra 2019
Ubenyttet tilskudd Inklubasket
Gjensidigestiftelsen
VO - tilskudd
NIF utstyr funksjonshemmede
Fiba Europe
Lotteri og Stiftelsestilsynet (Krisepakke - Covid 19)
Tilskudd overført fra 2018
Ubenyttede tilskudd (i tillegg til NIF og Inklubasket)
Andre tilskudd

2020
3 558 513
2 823 434
-1 200 000
608 188
0
1 139 999
1 300 000
817 928
-1 021 778
300 000
19 338
412 800
823 126
2 704 540
0
-745 246
20 000

2019
3 442 977
2 473 342
0
596 920
77 089
1 510 000
900 000
0
0
0
55 616
741 000
840 141
0
1 000 000
-818 919
249 500

Sum

11 560 842

11 067 666
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Norges Basketballforbund
Noter til regnskapet 2020
Note 3

Note 4

Andre inntekter

2020
4 147 802
1 029 500
570 587
901 711
50 937
182 963
6 883 500

Regnskapsposten består av:
Lisenser
Seriekontingenter
Påmeldinger, arrangementer og egenandeler
Momskompensasjon
Overganger
Andre inntekter
Sum

2019
5 434 568
893 423
2 452 388
846 176
94 362
254 444
9 975 361

Lønns- og personalkostnader

Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
trenere, støtteapparat og andre.
2020
2019
Lønn
8 638 678
9 138 848
Arbeidsgiveravgift
1 275 184
1 393 934
Pensjonskostnader
551 580
579 278
Stipend
26 929
20 000
Andre lønnskostnader
42 855
274 840
Lønn og pensjon viderefakturert regioner
-2 902 606
-3 949 627
Sum
7 632 619
7 457 273
2020

Gjennomsnittlig antall årsverk
Forbundsadministrasjonen
Regionsadministrasjonen
Sum

9,5
5
14,5

2019

8,5
6,5
15,0

Lønn til generalsekretær utgjør kr 817 016, pensjonsinnskudd kr 47 517 og annen godtgjørelse var kr 8 651.
Honorar til styrets leder utgjør kr 100 000 og annen godtgjørelse kr 1 271
Øvrige styremedlemmer har mottatt kr 45 000 i styrehonorar.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr. 77 500 inkl. mva. til lovpålagt revisjon og kr. 42 562 inkl. mva til annen bistand.
Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.20.
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år.
Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP per 31.12.20.
Regionsansatte er formelt ansatt i NBBF og deres, eller deler av deres, lønns- og pensjonskostnader blir
viderefakturert regionene.

Note 5

Note 6

Note 7

Tilskudd

Regnskapsposten består av:
Tilskudd til idrettslag
Tilskudd til regioner
Andre tilskudd
Sum

Andre driftskostnader

Regnskapsposten består av:
Kontorkostnader
IT-kostnader
Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter
Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege m.m.
Reise- og oppholdskostnader
Andre kostnader (inkludert avsetninger)
Sum

2020
2 836 501
428 700
124 498
3 389 699

2019
1 625 963
310 000
492 912
2 428 875

2020
1 291 914
1 037 379
1 490 501
1 181 210
1 733 084
1 294 131
8 028 219

2019
1 507 670
610 318
1 830 973
1 358 342
4 842 631
1 935 766
12 085 700

Finansielle anleggsmidler

NBBF investerte i 2018 i aksjer i CB Sinsen AS. Aksjenes bokførte verdi er lik kostpris per 31.12.2020.
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Norges Basketballforbund
Noter til regnskapet 2020
Note 8

Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr. 50.000.

Note 9

Fordringer på NIF i konsernkontoordningen
Norges Basketballforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i ordningen er
overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av, eller måtte oppstå i
anledning av, ordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen som deltageren til enhver
tid har i banken, og ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.
Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges Basketballforbund til enhver
tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto. Per 31.12.2020 utgjør forbundets innestående på konsernkonto
kr. 2 628 640

Note 10 Andre kortsiktige fordringer

2020
808 264
214 586
0
1 022 850

Balanseposten består av:
Forskuddsbetalte kostnader
Påløptekortsiktige
inntekter fordringer
Andre
Sum

2019
964 803
79 404
0
1 044 207

Note 11 Bankinnskudd

Av likvide midler på kr. 9 147 617 inklusive innestående på konsernkonto utgjør bundne skattetrekksmidler kr. 471 814.

Note 12 Egenkapital
Egenkapital pr 01.01.20

Egenkapital med
Annen
Sum
selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital
0
2 938 822
2 938 822

Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital
Egenkapital pr. 31.12.20

Note 13 Annen kortsiktig gjeld

Balanseposten består av:
Periodiserte lisensinntekter
Påløpte feriepenger
Forskuddsinnbetalte inntekter
Påløpte kostnader
Annen kortsiktig gjeld
Sum

Note 14

0
0

429 692
3 368 514

2020
2 335 902
906 149
3 613 024
58 282
30 084
6 943 441

2019
2 550 538
953 231
1 502 928
195 105
14 081
5 215 883

429 692
3 368 514

Fortsatt drift
På tidspunktet for avleggelse av regnskapet er det usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene som følge av
koronautbruddet. En stor del av forbundets aktiviteter er per dato fortsatt på vent som følge av koronanedstenging.
Det er ikke mulig å tallfeste hvilken betydning dette får for drift og den finansielle situasjon i fremtidige perioder.
Styret og generalsekretæren bekrefter at så langt man kan vurdere situasjonen ved avleggelsen av dette regnskapet,
er forutsetningen for fortsatt drift er til stede.
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BUDSJETT 2021
Dette budsjettet ble vedtatt på Basketballtinget 26.09.2020.

Budsjett 2021
Generelt
•

Prioriteringene i Strategiplan 2016-2020 ligger til grunn for budsjettet.

•

Aktivitetsnivå er fortsatt nøye tilpasset inntekter og plan for fremtidig resultatutvikling.

•

Budsjettet viderefører en kontrollert oppbygging av egenkapitalen i en noe mer redusert
fart enn langtidsbudsjett. Dette begrunnes i at det er ønskelig med mest mulig midler til
aktivitet, den økonomiske gjenoppbyggingsplanen fra 2012 er gjennomført samtidig som
forbundets økonomiske situasjon er under kontroll.

Kommentarer til hovedposter i budsjettet:

Inntekter
•

Post 2 tilskudd fra NIF - har en endring på 120 000 kr. i forhold til LB2020, dette er etter i
hht. tildeling i 2019 med en konservativ vekst, og forutsetter en svak øking i 2021.

•

Post 3 tilskudd fra NIF - har en endring på 200 000 kr. i forhold til LB2020, dette er etter i
hht. tildeling i 2019 med en konservativ vekst, og forutsetter en svak øking i 2021.

•

Annen aktivitetsbundet støtte er lagt inn konservativt gjennom hele perioden.

•

Egenandeler og påmeldinger er en konsekvens av planlagt aktivitetsnivå for landslag og
BLNO.

•

Lisensinntekter - konservativ økning i budsjett 2020 i forhold til budsjett 2019, beregnet ut
fra vekst i antall lisenser.

•

Momskompensasjon - konservativt budsjettert i 2020 og for 2021.

•

Sponsorinntekter forutsatt en økning i perioden grunnet økte personalressurser sentralt
som blant annet skal arbeide med dette. Dette har resultert til en ny avd. 20, Sponsor og
markedsavdeling.
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Kostnader
•

Aktivitetsmidler bredde (Post 2, del 2 og Post 3)
– Generelt betydelig økning i perioden
– Endelig nivå avhengig av tilskudd, må vurderes årlig
– Klubbutvikling - kning gjennom perioden
– Økning i trener- og dommerutvikling
– Rekruttering - søkt satsing på flere medlemsklubber
– 3X3 - fortsatt satsing med Sparebankstiftelsen midler
– Parabasket - øremerkede midler fra Post 3 og Gjensidigestiftelsen

•

Aktivitetskostnader toppidrett (landslag og eliteserier)
– Kostnader til landslag stabil gjennom perioden, hvor aldersbestemte landslag og regionslag er prioritert - senior landslag forutsatt fra 2019
– Kostnader eliteserier stabilt i perioden, eventuelle endringer må finansieres av seriekontingenter

•

Lønns- og administrasjonskostnader
– Endring i administrasjonen økte kostnader.
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Budsjett 2019

Avd 10 Inntekter
Total sum inntekter:

Reelt 2019

Budsjett 2020

LB2020

Budsjett 2021

Kost

Innt

Res

Kost

Innt

Res

Kost

Innt

Res

-7 125 000
-10 375 000

-6 816 830
-10 272 415

625 000
625 000

-7 710 000
-11 260 000

-7 085 000
-10 635 000

975 000
975 000

-7 080 000
-10 480 000

-6 105 000
-9 505 000

680 000
680 000

-7 830 000
-11 430 000

-7 150 000
-10 750 000

7 392 000

7 246 475

13 145 000

-5 125 000

8 020 000

9 190 000

-2 870 000

6 320 000

13 595 000

-5 375 000

8 220 000

523 000

609 659

840 000

-280 000

560 000

495 000

-150 000

345 000

625 000

0

625 000

-510 000

-352 546

1 616 000

-1 656 000

-40 000

960 000

-937 500

22 500

1 955 000

-1 656 000

299 000

Post 2 Del 1:
Avd 11

Administrasjonskostnader

Avd 12

Styrende organer

Avd 13

Nasjonale serier

Avd 14

Org. Utvikling

Avd 15

Toppidrett

465 000

493 840

611 000

0

611 000

160 000

0

160 000

640 000

0

640 000

1 434 800

2 153 013

3 334 500

-1 136 000

2 198 500

2 300 000

-820 000

1 480 000

4 630 000

-1 336 000

3 294 000

Avd 18

Dommerkomiteen:

Avd 20

Sponsor/markedsavdeling

335 000

279 824

325 000

0

325 000

310 000

0

310 000

325 000

0

325 000

0

0

455 000

-1 820 000

-1 365 000

0

0

0

530 000

-3 630 000

-3 100 000

9 639 800

10 430 265

20 326 500

-10 017 000

10 309 500

13 415 000

-4 777 500

8 637 500

22 300 000

-11 997 000

10 303 000

Post 2 Del 2:
32046 Rammetilskudd Post 2 Del 2

-610 000

-580 000

0

-580 000

-580 000

0

-610 000

-610 000

0

-600 000

-600 000

Avd 16

500 000

270 779

1 420 000

-850 000

570 000

1 052 000

-508 000

544 000

1 500 000

-750 000

750 000

-110 000

-309 221

1 420 000

-1 430 000

-10 000

1 052 000

-1 118 000

-66 000

1 500 000

-1 350 000

150 000

-2 500 000

-2 473 342

0

-2 800 000

-2 800 000

0

-2 600 000

-2 600 000

0

-2 900 000

-2 900 000

2 353 700

1 720 348

3 001 000

-1 560 000

1 441 000

2 530 000

-320 000

2 210 000

3 270 000

-1 150 000

2 120 000

Total Post 2 Del 1

Ungdom/talentutvikling

Total Post 2 Del 2 ungdom/talentutvikling
Post 3:
73000 Rammetilskudd Post 3
Avd 17

Post 3 (BUNDNE MIDLER FRA NIF)

Avd 21

Trener-/dommerutvikling

800 000

646 820

1 170 000

-225 000

945 000

978 000

-124 000

854 000

Total Post 3/Aktivitetsbundet tilskudd:

653 700

-106 174

4 671 000

-4 585 000

86 000

3 708 000

-3 044 000

684 000

4 260 000

-4 245 000

15 000

-191 500

-257 545

27 042 500

-27 292 000

-249 500

19 150 000

-19 419 500

-249 500

28 740 000

-29 022 000

-282 000

TOTAL

795 000

I avdeling 12 – STYRENDE ORGANER
Utgjør honorar til styrets leder kr 100 000 og annen godtgjørelse kr 1 271
Øvrige styremedlemmer utgjør kr 45 000 i styrehonorar.

Det kan forekomme endringer i budsjett for 2021 som blir vedtatt av NBBF sitt forbundsstyre, dette
er på grunn av den usikre situasjonen som er i forbindelse med Covid-19. z
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VEDLEGG 1:
Medlemsutvikling 2003 – 2018 med vedtatt målsetting frem til 2022
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