
 

Side 1 av 16 

  

Protokoll styremøte nr. 2020-03 
  

Sted og tid:  Fjernkonferanse, søndag 15.mars 2020 Kl. 12:00 – 16:50  

 

Til stede:  Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Eirik Petri 
Vaaja (EPV), Astrid Hagland Gjerde (AHG), Nicholas Phillip (NP) og Simen Anker-Olsen 
(SAO – deltok til og med sak 19 a) vii) 

  Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen André Johansen (EAJ), Brent 
Hackman (BH), Hanne Funder (HF) og Axel Langaker (AL). 
 

Forfall:  Tennaz Javid 

  

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 
a. Organisasjonsavdelingen 

i. Status handlingsplan og aksjonsliste 
b. Sportslig avdeling 

i. Statusrapport 
9. Økonomi (Orientering med unntak av 9.b.) 

a. Regnskapsrapporter 
Rapporter pr. januar 2020 

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak) 
i. Årsregnskap 2019  

10. EasyBasket - Nasjonalt løft (Orientering) 
11. Basketballtinget 2020 

a. Styrets beretning (Vedtak) 
b. Forslag til lov- og reglementsendringer (Vedtak) 
c. Innkomne forslag (Vedtak) 
d. Fremstilling av regnskap og budsjett (Orientering) 

12. Basketplan 24 (Vedtak) 
13. Sportslig plan (Vedtak) 
14. Arrangementstildeling 2020/2021 (Vedtak) 
15. BLNO håndbøker 2020/2021 (Vedtak) 
16. Forbundets arbeid med ungdomsidrett (Vedtak) 
17. NBBFs eierinteresser i bingodrift (Vedtak) 
18. NBBFs profilhåndbok (Vedtak) 
19. Eventuelt 
20. Avslutning 
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1. Innledning 
JHP ønsket velkommen og informerte om at det ville bli et spesielt møte med tanke på 
korona-situasjonen. 
Spesielt ønsket presidenten velkommen til daglig leder i NBBF Region Øst, Axel Langaker 
(AL), som skal vikariere for EAJ fra 27.april til 1.oktober 2020. JHP poengterte at med tanke 
på de ekstraordinære sakene som skal behandles i forbindelse med korona-situasjonen, 
så er det en stor fordel for styrets perspektiver at AL deltar på dette møtet, som 
representant for NBBFs største region. 

 
 

2. Godkjennelse av dagsorden (Vedtak) 
 
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent med følgende saker til eventuelt: 

a) Koronavirus-saken (Orientering og vedtak) 
b) Marked- og arrangementsansvarlig, ansettelsesprosess (Orientering) 

 
 

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering) 
Gjennomgang av styreprotokoll 2020-02 som tidligere har vært godkjent av styret pr e-
post. 
 
Styreprotokoll 2020-02 ble tatt til etterretning uten kommentarer. 

 
 

4. Protokoller /referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (Orientering) 
•  Sanksjonskomiteen vedtak 2020-03 
•  Protokoll markedsutvalg 2020-01 
•  RSBU møtereferat nr. 2 2020 

 
Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. ble tatt til etterretning. 
 
 

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak) 
Videokonferanse den 11. mars 2020, kl. 16:00-16:30: 
Deltakende: Jan Hendrik Parmann, Tor Christian Bakken, Eirik P. Vaaja, Astrid Hagland 
Gjerde, Nicholas Phillip, Simen Anker-Olsen fra styret, og Silje Særheim, Espen A. 
Johansen og Brent Hackman fra administrasjonen og NBBFs beredskapsgruppe. 
Forfall: Anya Sødal og Tennaz Javid 
 
Sak: Korona-situasjonen 
 
Styret ble gitt en redegjørelse omhandlende det siste døgns utvikling for koronaviruset fra 
beredskapsgruppen, som også inneholdt råd fra medisinsk sakkyndig Arne Stray-
Pedersen. 
Styret drøftet saken der samtlige styremedlemmer hadde ordet, og besluttet som følger: 
 
Vedtak: 
Følgende arrangementer avlyses med umiddelbar virkning: 
BLNO Kvinner seriespill 
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BLNO Kvinner sluttspill 
BLNO Menn sluttspill 
BLNO Kvalifisering 
Samtlige kamper og sportslige arrangementer i NBBFs regioner, så som for eksempel 
seriespill, regionsmesterskap, spillerutviklingsprogrammer (SPU), EasyBasket og 
EasyBasket Challenge. 
 
Følgende arrangementer vil bli vurdert avlyst innen utgangen av mars: 
Norgesmesterskap for U16 
Norgesmesterskap for U19 
 
Oppfølging: 
Konsekvensene av vedtaket, situasjonen generelt, og tiltak skal videre behandles på 
styremøte 2020-03. 
 
Norgesmesterskapene for klassene U16 og U19 skal bli vurdert avlyst innen utgangen av 
mars 2020. 
 
Landslagsaktivitetene skal bli vurdert avlyst innen utgangen av april 2020. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
2. visepresident Anya Sødal ble, utenom møtet, konfrontert med saken, og gav da sin 
støtte til vedtaket. 
 
Vedtak: 
Styret bekrefter vedtaket og oppfølgingspunktene. 
 

 
6. Statusrapporter o.l. (Orientering) 

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning. 
 

 
7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering) 

 
a. Administrative vedtak 

Det er ikke gjort beslutninger i perioden. 
 
 

b. Generell orientering 
Det ble orientert spesielt om følgende saker/prosesser: 

• Den siste tids arbeid ifm. korona-situasjonen 
 

Virksomhetsrapporten ble videre tatt til etterretning. 
 

 
8. Status fra avdelingene 

 
a. Organisasjonsavdelingen 

i. Status handlingsplan og aksjonsliste 
 

Denne saken ble utsatt. 
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b. Sportslig avdeling 

i. Status sportslig avdeling 
 
Denne saken ble utsatt på grunn av omstendighetene. 

 
 

9. Økonomi 
 

a. Regnskapsrapporter 
i. Rapporter pr. januar 2020. 

 
Denne saken ble usatt på grunn av omstendighetene. 
 

 
b. Evt. vedtakssaker (Vedtak) 

i. Årsregnskap 2019 
 

HF gjennomgikk årsregnskapet og viste til et positivt resultat på 257 545 som er iht. 
langtidsbudsjett. 
De usikkerhetsmomenter som var ved forrige gjennomgang er ryddet opp i og 
regnskapet er klart til signering. 
 
Vedtak: 
Styret godkjente regnskapet. 
 
Oppfølging: 
Administrasjonen organiserer signering av regnskap 2019. 

 
 

10. EasyBasket – Nasjonalt løft (Orientering) 
Administrasjonen har siden sommeren 2019 jobbet med et nasjonalt løft for EasyBasket. 
Styret ble orientert om prosjektet. 
 
Styret er tilfreds med resultatet og den prosessen som legges til grunn, og uttrykte at dette 
er nok et eksempel på de grundige kvalitative prosessene og arbeidet som legges ned. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
 

11. Basketballtinget 2020 
 
Overordnet for sak 11: 
Det er stor risiko for at «koronaperioden» fremdeles vil begrense store møter når 
Basketballtinget skal avholdes den 9.-10. mai 2020. 
 
NBBFs booking hos Thon medfører egenandel pålydende kr 141.000 ved kansellering, med 
kanselleringsfrist primo neste uke. Ved senere kansellering må hele regningen pålydende 
187.000 betales. Thon har imidlertid gitt NBBF muligheten til å utsette tingarrangementet til 
etter sommeren 2020, dog med frist satt til primo neste uke for å booke om. 
Dette innebærer en økonomisk risiko ved ikke å utsette Basketballtinget allerede nå. 
Man kan også kansellere hotellet, uten å utsette tinget enda, da det nå er overkapasiteten på 
konferansehoteller i perioden. Dog vil også dette koste kr 141.000 i kanselleringskostnader. 
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Vedtak: 
Basketballtinget utsettes til etter sommeren, og styret vil i løpet av neste uke beslutte utsatt 
dato. 
 
Oppfølging: 
Administrasjonen etterspør Thon om ledige datoer i august/september 2020 som legges 
frem for styret i uke 12 ifm. vedtak av nytt tidspunkt for Basketballtinget. 

 
 

a. Styrets beretning (Orientering / i prosess) 
Utkast til styrets beretning ble gjennomgått. 
 
Vedtak: 
Dokumentet er ikke klart for vedtak enda. 
 
Oppfølging: 
Det enkelte styremedlem gjennomgår beretningen omhandlende sine fokusområder, 
og foretar sine justeringer i samråd med administrasjonen. 
Justert ordlyd sendes til HF innen 27. mars 2020. 
Endelig beretning godkjennes på styremøte 2020-04, og signeres. 
 

b. Forslag til lov- og reglementsendringer (Vedtak) 
Siden styremøte 2020-02 er de siste lov- og reglementsendringene blitt bearbeidet. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok forslag til lov- og reglementsendringer til Basketballtinget 2020. 

 
Oppfølging: 
Administrasjonen innarbeider styrets innspill i de forslagene som ikke ble vedtatt 
fremmet til tinget og presenter dem og de allerede vedtatte forslagene på det utsatte 
politiske ledermøtet. 

 
c. Innkomne forslag (Vedtak) 

Det er ikke mottatt innkomne forslag til Basketballtinget. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
Oppfølging: 
Administrasjonen publiserer innkomne forslag fortløpende i styreportalen under 
møte nr. 2020-04. 
 

d. Fremstilling av regnskap og budsjett (Orientering) 
 
Denne saken ble utsatt. 
 

 
12. Basketplan 24 (Vedtak) 

Prosjektgruppen har levert sin innstilling til ny langtidsplan for Norges Basketballforbund 
etter å ha gjennomført en prosess som ble startet i mars 2019. Formålet med prosessen har 
vært bred involvering og jevnlig avsjekk med forbundsstyret. 
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Basketplan 24 har vært oppe til diskusjon på aktuelle møteplasser, det er sendt ut 
spørreundersøkelse, innhentet innspill på sosiale medier, vært på høring i administrasjonen, 
gjennomført strategiseminar med ansatte, og vært til høring i organisasjonen. 
 
EAJ gjennomgikk langtidsplanen i møtet. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok innstilling til ny langtidsplan for Norges Basketballforbund til Basketballtinget 
2020. Styret vedtok «Basketplan 24» som forslag til navn på den nye planen. 
 
Oppfølging: 
Administrasjonen oppdaterer dokumentet med de innspill som kom frem i møtet: 
I innledningen skal det tydeligere fremkomme oppbygningen med at planhierarki inkluderer 
underliggende planverk som er styreforankret, etter inkluderende prosesser i 
organisasjonen, med mer detaljerte målsetninger enn i Basketplan 24.  

 
 

13. Sportslig plan (Vedtak) 
Sportslig plan er et av fem planverk i det nye foreslåtte planhierarkiet, og den siste i rekken i 
tillegg til klubb, marked, kommunikasjon og anlegg. 
 
Utarbeidelsen av dette dokumentet har primært vært gjort av en ressursgruppe bestående av 
de erfarne og basketkyndig personene Per Tøien, Bjørn Breivik og Kristine Austgulen, med 
Sportsjef Brent Hackman som leder. 
 
Sportssjefen har i perioden hatt samtaler med forbundsansatte og fagpersoner i de ulike 
regionene, og hatt gode møte med andre særforbund, spesielt Norges Svømmeforbund, 
Norges Volleyballforbund, Norges Ishockeyforbund og Norge Bandyforbund. 
Basketballforbundene fra Island, Danmark, Sverige, Finland og Irland har også bidratt 
gjennom åpne dialoger og deling av informasjon og erfaringer. 
 
Styret uttrykte sin tilfredshet med arbeidet og prosessen frem til innstillingen. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok Sportslig plan. 
 
Oppfølging: 
Administrasjonen implementerer Sportslig plan iht. implementeringsplan. 
 
 

14. Arrangementstildeling 2020/2021 (Vedtak) 
BH presenterte forslag til arrangementstildelinger, som for første gang også inneholder 3X3 
arrangement. 
Utlysning av nasjonale arrangement for sesongen 2020/2021 ble tilsendt alle klubber 
tilknyttet Norges Basketballforbund medio februar med søkefrist 4.mars. Utlysningen ble 
også publisert på NBBFs nettside og Facebook-side. Utlysningen inneholdt 
arrangementshåndbøker som redegjør for hva som forventes av arrangør. Alle mottatte 
søknader ble levert innen fristen og gjennom søknadsportalen i Netigate. 
 
Nedenstående fordeling baserer seg på følgende: 
•  Dokumentert erfaring 
•  Anlegg 
•  Kostnader og økonomi 
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•  Geografisk spredning 
•  Historisk fordeling 
 
Habilitet: 
Forslag til innstilling er utarbeidet av arrangementsansvarlig Øivind Lundestad, 
turneringsansvarlig Eivind Jensen og sportssjef Brent Hackman. Ved innstillingen til U16 NM 
– kvalifisering og U19 NM – kvalifisering har Eivind Jensen fratrådt grunnet habilitetshensyn 
pga. hans tilknytning til Ammerud. 

 
 
U16 NM kvalifisering  
Habilitet: TCB forlot møtet under behandlingen. 
 
Dato: 18.-20.desember 2020 
Søkere Øst: Ammerud, Kongsberg Miners, Sandvika BBK 
Søkere Vest: Fyllingen 
 
Arrangør 2019/2020: Ammerud (Øst, Fyllingen (Vest), Singsaker (Midt) 
Arrangør 2018/2019: Sandvika (Øst), Fyllingen (Vest), Singsaker (Midt) 
Arrangør 2017/2018: Sandvika (Øst), Fyllingen (Vest) 
 
Vedtak: 
Ammerud (i Øst) og Fylling (i Vest) tildeles arrangementene. 
 
 
U16 NM sluttspill 
Habilitet: TCB og NP forlot møtet under behandlingen. 
 
Dato: 30.april-2.mai 2021 
Søkere: EB-85, Sandvika BBK, Ulriken 
 
Arrangør 2019/2020: Ulriken 
Arrangør 2018/2019: Ulriken 
Arrangør 2017/2018: Kongsberg 
 
Vedtak: 
Sandvika tildeles arrangementet. 
 
U19NM kvalifisering 
Habilitet: TCB forlot møtet under behandlingen. 
 
Dato: 18.-20.desember 2020 
Søkere Øst: Bærum, Ammerud 
Søkere Vest: Frøya 
 
Arrangør 2019/2020: EB-85 (Øst, Frøya (Vest) 
Arrangør 2018/2019: Ammerud (Øst), Frøya (Vest) 
Arrangør 2017/2018: Ammerud (Øst), Frøya (Vest) 
 
Vedtak: 
Bærum (i Øst) og Frøya (i Vest) tildeles arrangementene. 
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U19 NM sluttspill 
Habilitet: NP forlot møtet under behandlingen. 
 
Dato: 23.april-25.april 2021 
Søkere: Kongsberg Miners, Ulriken, EB-85 
 
Arrangør 2019/2020: Sandvika BBK 
Arrangør 2018/2019: Kongsberg 
Arrangør 2017/2018: Ulriken 
 
Vedtak: 
Kongsberg Miners tildeles arrangementene. 
 
 
BLNO Kvinner sluttspill 
Habilitet: TCB forlot møtet under behandlingen. 
 
Dato: 9.april-11.april 2021 
Søkere: Asker Aliens, Bærum Basket, EB-85, Frøya 
 
Arrangør 2019/2020: Frøya 
Arrangør 2018/2019: Sandvika 
Arrangør 2017/2018: Asker (Sandvika) 
 
Vedtak: 
EB-85 tildeles arrangementene. 
 
 
3X3 Tour 2021 
Habilitet: Ingen inhabile 
 
Dato: Våren 2021 
Søkere: EB-85 
 
Vedtak: 
EB-85 tildeles arrangementet. 
Da det ikke ble mottatt flere søknader, gir styret administrasjon mandat til å vedta ytterligere 
arrangører for 3X3 TOUR 2021 basert på ny utlysning og dialog med klubbene. 
 
 
BLNO Menn kvalifisering 
Habilitet: Ingen inhabile 
 
Dato: 19.mars-21.mars 2021 
Søkere: Ingen 
 
Arrangør 2019/2020: Ammerud 
Arrangør 2018/2019: Sverresborg 
Arrangør 2017/2018: Ammerud 
 
Vedtak: 
Da det ikke er søknader, gir styret administrasjon mandat til å vedta arrangør basert på ny 
utlysning og dialog med klubbene. 
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Den Store Trenerhelgen 
Habilitet: Ingen inhabile 
 
Dato: 20.jnanuar-31.januar 2021 
Søkere: Bøler 
 
Arrangør 2019/2020: Bøler 
Arrangør 2018/2019: Bøler 
Arrangør 2017/2018: Bøler 
 
Vedtak: 
Bøler tildeles arrangementene. 
 

 
3X3 Tour 2020 
Tidligere arrangører: Tromsø Storm, BSI/Hop, Høybråten, Skien, Skjetten, Kristiansand 
 
Arrangement 1 
Habilitet: Ingen inhabile 
 
Dato: 18.-19.april 2020 
Søkere: BSI 
 
Vedtak: 
BSI tildeles arrangementet. 
 
 
Arrangement 2 
Habilitet: Ingen inhabile 
 
Dato: 25.april 2020 
Søkere: Lommedalen IL 
 
Vedtak: 
Lommedalen IL tildeles arrangementet. 
 
 
Arrangement 3 & 4 
Habilitet: EPV og SAO forlot møtet under behandlingen. 
 
Dato: 1.mai-3.mai 2020 
Søkere: Tromsø Storm og Centrum Tigers 
 
Vedtak: 
Tromsø Storm og Centrum Tigers tildeles et arrangement hver. 

 
 
Arrangement 5 
Habilitet: Ingen inhabile 
 
Dato: 30.mai-31.mai 2020 
Søkere: Skjetten Basket 
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Vedtak: 
Skjetten Basket tildeles arrangementet. 
 
 
Arrangement 6 & 7 
Habilitet: Ingen inhabile 
 
Dato: 6.juni-7.juni 2020 
Søkere: Arendal Titans og Skien Ghost 
 
Vedtak: 
Arendal Titans og Skien Ghost tildeles et arrangement hver. 
 
 
Generelt vedtak for alle 3X3 Tour arrangement 2020: 
Da korona-viruset medfører en uforutsigbar fremtid ga styret NBBFs beredskapsgruppe, 
ledet av generalsekretæren, mandat til å vedta endringer som vil påvirke 3x3 TOUR 2020 
arrangementstid og sted. 
 
Oppfølging: 
Administrasjonen oppdaterer tildelingen med justeringene fra styret, distribuerer denne til 
involverte klubber og publiserer nyhetssak på basket.no og facebook. 
 
Det er flere klubber som har fått tildelt arrangement for våren 2020 som ikke får anledning 
til å arrangere pga. korona-situasjonen. Dette skal tas med i den helhetlige vurderingen av 
arrangementstildeling for sesongen 2021/2022.  

 
 

15. BLNO håndbøker 2020/2021 (Vedtak) 
BH presenterte forslag til BLNO håndbøkene 2020/2021.  
Vesentlige endringer er oppdatert oppsett av håndboken, avsnitt om kommersielle 
rettigheter, krav om minimum 100 sitteplasser på gulvet og justeringer i sanksjonslisten for 
BLNO Menn. Det er et tydeligere fokus på leveranse av streaming iht. avtalen med Amedia. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok BLNO-håndbøkene 2019/2020 med følgende tillegg: 
Det tilføyes en presisering knyttet til at ingen tilskuere må oppholde seg nærmere enn 2 
meter fra banen iht. sikkerhetssone som er definert i de offisielle spillereglenes §2 pkt.2.1. 
 
Oppfølging: 
Administrasjonen oppdaterer håndbøkene med justeringen fra styret og distribuerer den til 
involverte klubber. 

 
 

16. Forbundets arbeid med ungdomsidrett (VedtK) 
For full måloppnåelse i forhold til Post 3 –Kriterier i kategori 4 må forbundsstyret blant annet 
fatte et formelt vedtak omhandlende NBBFs arbeid med ungdomsidrett.  
Forslag til vedtaket er utarbeidet i dialog med NIF. 
 
Vedtak: 
Norges Basketballforbund vedtok å følge Retningslinjer for ungdomsidrett i NIF med 
følgende definisjon: 
Arbeidet med og prioriteringer knyttet til ungdomsidrett gjøres med grunnlag i de vedtatte 
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retningslinjer. Retningslinjene skal hensynstas i arbeidet med aktivitet, kompetanseutvikling 
og annet arbeid knyttet til ungdomsidrett i Norges Basketballforbund. 
 
 

17. NBBFs eierinteresser i bingodrift (Vedtak) 
Oppfølgingspunkt fra styremøte 2019-09: 
NBBFs engasjement i bingodrift, sett fra et etisk perspektiv, skal vurderes av styret i mars 
2020. 
 
NBBF hadde budsjettert med en inntekt på 280.000 kr i 2019, resultatet for 2019 viser 
derimot en reduksjon på nesten 130.000 kr til 150.000 kr. Grunnen til nedgangen er at 
Idrettsbingo og da Sinsen Bingo mistet rettighetene til Belago. «Belago er en samling 
interaktive spill som tilbys på en spillterminal fra Norsk Tipping. Belago finner du i 
bingohaller i hele landet. For å spille på Belago må 
du ha et kundeforhold hos Norsk Tipping. Spillene du finner på Belago er av typen hjulspill.» 
 
Administrasjonen har vært i møte med de andre involverte særforbund vedrørende veien 
videre, og samtlige særforbund ble enige om å anbefale til sine forbundsstyrer å ikke gå inn 
med noe mere midler på nåværende tidspunkt, men endrer situasjonen seg og Sinsen Bingo 
får tilbake Belago vil samtlige særforbund vurdere å anbefale at man går inn med midler. En 
gjeninnføring av Belago vil kunne gi NBBF en økt inntekt på 200.000 kr i tillegg til 
budsjetterte inntekter. Dette er basert inntektene fra 2017 og 2018. 
 
Budsjett for 2020 har tatt utgangspunkt i at vi ikke får Belago i 2020 og kun har inntekt på 
bingospill. 

 
Vedtak: 
NBBF vil ikke delta på en emisjon i Norges Idrettsbingo på nåværende tidspunkt. 
 
Oppfølging: 
Evaluering av de etiske aspekter med eierinteresser i og inntekter fra bingodrift skal 
redegjøres, og konklusjonen skal fremlegges for styret i løpet av 2020 som egen vedtakssak. 
På grunnlag av dette skal styret beslutte hvorvidt NBBF skal fortsette å ha eierinteresse i og 
inntekter fra denne typen virksomheter. 
 
 

18. NBBFs profilhåndbok (Vedtak) 
Som en del av rebranding prosessen knyttet til 3X3 er det behov for ny logo. På bakgrunn av 
oppfølgingspunkt fra styremøte 2019-07 innstiller administrasjonen til oppdatert 
profilhåndbok. 
 
Oppfølgingspunkt fra styremøte 2019-07: 
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. 
 
Oppdateringene som forslås i profilhåndboken er ny 3X3 logo og det internasjonale navnet 
på forbundet tydeliggjort i en engelsk versjon av logoen: Norwegian Basketball Federation. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok foreslått profilhåndbok med følgende forbehold: 
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Om FIBA tillater bruk av den offisielle 3X3-logoen, som element i egne 3X3-logoer, skal NBBF 
benytte denne som i sin nye 3X3-logo. Om FIBA ikke tillater dette, skal foreslått logo 
benyttes. 
 
Oppfølging: 
NBBF kontakter FIBA for å søke om tillatelse for å kunne benytte deres 3X3-logo som 
element i egen 3X3-profil, som blant annet som en del av NBBFs 3X3-logo. 

 
 

19. Eventuelt 
 

a) Koronavirus-saken – oppfølging av vedtak (Orientering og vedtak) 
Generalsekretæren, som også leder NBBFs beredskapsgruppe, ga en redegjørelse om 
status i saken. 
Som det fremkommer i sak nr. 5, vedtok styret å avbryte sesongen med umiddelbar 
virkning, noe som medførte en rekke praktiske utfordringer og beslutninger som må 
tas. 
Det har også kommet signaler på mye usikkerhet blant BLNO-klubbene om veien 
videre. 
 
Oppfølging: 
Det forberedes snarest BLNO-møter, som videokonferanse, som skal avholdes i regi 
av NBBF og BLNO-representantene i fellesskap. 
 

i. Tabellplassering for ikke fullførte serier. 
For serier som ikke er fullført, foreligger det en utfordring ved at ikke 
alle kampene er gjennomført og at alle lagene ofte ikke har spilt likt 
antall kamper. Dette medfører at slutt-tabellen ikke kan bli helt 
korrekt, og at spesielt skjevheter i antall spilte kamper kan gjøre 
plasseringen uriktig. 
 
BLNO for kvinners tabell ved avlysningstidspunktet viser for eksempel 
at laget som leder tabellen har en kamp mer spilt enn lag nummer to, 
som har likt antall poeng, men ligger under på innbyrdes oppgjør. 
 
En forslagsskisse ble sendt til klubbene i BLNO for kvinner for 
uttalelse, med høringsfrist lørdag 14. mars 2020, og eventuelle 
kommentarer som har kommet inn ble fremlagt for styret. Klubbene 
klarte ikke å komme frem til en omforent innstilling på en pragmatisk 
løsning, men etterlot en førende holdning som tilsa at det ikke burde 
kåres noen vinner av serien 2019/2020, og at serien skulle merkes 
som «annullert» i historiebøkene. 
 
Styret har registrert seg debatter om blant annet å utsette resterende 
seriespill til starten sesongen 2020/2021, men anser ikke dette 
gjennomførbart eller hensiktsmessig på grunn av blant annet en 
fullbooket terminliste/kalender, anleggstilgjengelighet og det faktum 
at det ofte er store utskiftninger i lagene etter endt sesong. 
 
Vedtak: 
Samtlige serier i NBBF og dets regioner, som ikke ble ferdigspilt før 
seriene ble avlyst den 11. mars 2020, inkludert BLNO for kvinner, får 
tabellene annullert i sin helhet. 
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Det er ikke rom for opp eller nedrykk etter endt sesong iht. gjeldende 
regelverk, hvis det ikke dukker opp muligheter i form av ledige plasser 
etter at påmeldingene for sesongen 2020/2021 er gjennomført. 
 
Vedtak om opprykk til og nedrykk fra BLNO menn utsettes. 
 
Dette medfører videre at det ikke vil bli kåret seriemestre eller 
medaljører i de seriene som ikke ble ferdigspilt. 
 
 
Oppfølging: 
For BLNO menn, der deltakerne av kvalifiseringsturneringen allerede 
var klare da seriene ble avbrutt, skal det gjennomføres en prosess i 
samarbeid med klubbene for å finne en løsning før innstilling til 
vedtak fremlegges for styret. 
 
Videre skal klubbene i BLNO for kvinner og menn bli invitert til å 
drøfte veien videre. 
 

 
ii. Sluttspill, norgesmesterskap og Hans Majestets Kongens pokal. 

Sluttspillet, og dermed også Norgesmesterskapet for senior, er avlyst. 
 
Styret drøftet om det kan være aktuelt å organisere en 
erstatningsturnering eller lignende hvis «restriksjonsperioden» 
avblåses før det blir for sent i forhold til neste sesong. 
  
Oppfølging: 
BLNO-klubbene drøfter saken på fellesmøte med NBBF for å vurdere 
om dette er ønskelig og eventuelle formater for dette. 

 
 

iii. Norgesmesterskap for U16 og U19 
Norgesmesterskapene skulle vært avhold henholdsvis 25.-26.april 
(U19NM) og 2.-3.mai (U16NM). 
 
Styret drøftet avlysning av Norgesmesterskapene for ungdom, og 
drøftet også hvorvidt det lot seg gjøre å eventuelt utsette dem som et 
alternativ. 
 
Styret konkluderte med at det ikke var gjennomførbart å arrangere 
norgesmesterskapene på et senere tidspunkt, blant annet på grunn av 
en fullpakket helhetlig kalender for norsk basket, med blant annet 
landslagssesongen om sommeren, anleggstilgjengelighet og det 
faktum at lagene ofte endrer seg vesentlig etter endt sesong. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok at U16 og U19NM avlyses. 

 
 

iv. Scania Cup og andre turneringer i utlandet 
Scania Cup er foreløpig utsatt til 21.-24. mai grunnet 
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«koronasituasjonen». 
En rekke klubber har ytret ønske om at NBBF skal ha en overordnet 
holdning ift. norske lags deltakelse hvis det fremdeles er smittefare på 
dette tidspunktet. Dette blant annet for å forenkle beslutningsbyrden i 
lags- og klubbmiljøer. 
 
Oppfølging: 
Hvis det fremdeles er «koronarestriksjoner» i Norge på det nye 
turneringstidspunktet, som ikke er forenlig med norsk deltakelse, 
fraråder NBBF klubbene på det sterkeste å delta. Dette gjelder også for 
andre turneringer der norske lag er påmeldt. 
 
Styrt oppfordrer for øvrig alle klubber til å følge råd fra 
Folkehelseinstituttet, NIF og andre føringer gitt av regjeringen ifm. 
korona-situasjonen. 

 
 

v. Økonomisk konsekvensutredning 
«Koronasaken» får økonomiske konsekvenser for hele norsk idrett, 
derav også de fleste områder i vår organisasjon. Dette er en materie 
som i dag er meget uoversiktlig, og som endrer seg fortløpende med 
utviklingen i «koronasaken». 
Dog er det viktig at NBBF tilstreber å danne seg et klarest mulig bilde 
av de økonomiske konsekvensene for organisasjonen.  
NIF har ansvaret for å innhente tall fra breddeidretten og NIF følger 
opp dette. Det jobbes med å ferdigstille et elektronisk 
rapporteringsskjema som skal sendes til alle idrettslag for å kartlegge 
de totale økonomiske konsekvensene. NIF skal kunne holde en 
løpende oversikt på utviklingen i idrettslagene. NBBF følger med på 
dette arbeidet og benytter data som fremkommer. 
 
Oppfølging: 
NBBF tilstreber å danne seg et fortløpende generelt bilde av de 
økonomiske konsekvensene «koronasituasjonen» har for 
organisasjonen. 

 
 

vi. Fysiske møter: 
Reiseaktivitet og fysiske ansamlinger frarådes på det sterkeste i 
«koronaperioden». 
 
Administrasjonen har allerede innført en rekke restriksjoner som 
generalsekretæren orienterte om under sak viii. 
 
Oppfølging: 
Samtlige møter i regi av NBBF og dets regioner i «koronaperioden» 
tilstrebes å avvikles som video- eller telefonkonferanser. 
 
Reiseaktivitet reduseres til et minimum, og man skal unngå fysisk 
kontakt i «koronaperioden». 
 
Fysisk representasjon i «koronaperioden» skal reduseres til et absolutt 
minimum og skal godkjennes av NBBFs beredskapsgruppe. 
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Regionstingene må vurderes utsatt av regionstyrene senest 2 uker før 
disse er berammet. 
 
For øvrig tilstrebes det å følge de anbefalinger og pålegg som til 
enhver tid gis av NBBFs beredskapsgruppe, NIF og norske 
myndigheter. 

 

 

vii. Klubbers utfordringer og behov for assistanse og rådgivning i 
forbindelse med «koronasaken»: 
 
Medlemsklubbene har etter alt å dømme en rekke ubesvarte spørsmål 
og behov for rådgivning og assistanse i «koronaperioden». For 
eksempel har klubber med ansatte gjerne behov for å få kunnskap om 
eventuelle permitteringer etc., mens andre klubber har hatt påløpte 
kostnader og tapte inntekter forbundet med kansellerte 
arrangementer, og har spørsmål i så måte. 
 
Generalsekretæren orienterte om at dette ivaretas av 
administrasjonen etter beste evne. 
 
Oppfølging: 
Administrasjonen kommer med en anbefaling ift. utbetaling av 
arrangementsstøtte til klubbene for tildelte arrangementer som blir 
avlyst grunnet korona-situasjonen. 
 
SAO forlot møtet etter behandlingen av denne saken. 

 
 

viii. NBBFs Administrasjon i «koronaperioden»: 
Generalsekretæren orienterte om situasjonen, og tiltak som er 
iverksatt. Administrasjonen er blant annet pålagt hjemmekontor og 
viktigste prioritering er å løse de arbeidsoppgaver som foreligger 
innenfor de anbefalte forholdsregler som til enhver tid er gjeldene. 
Dette betyr også at tjenestereiser og fysiske møter ikke kan avholdes.  
 
Administrasjonen er, så langt det er mulig, fullt operativ innenfor alle 
fagområder, ansatte kan kontaktes pr. epost eller telefon. 
 
Styret holdes fortløpende orientert om situasjonen. 

 
 

ix. Utsatt politisk ledermøte:  
Politisk ledermøte, som skulle vært avholdt den 14. mars 2020, ble 
utsatt på grunn av omstendighetene rundt «koronasaken». Siden 
tinget nå utsettes, er det også hensiktsmessig å avvikle denne på et 
senere tidspunkt. 
 
Oppfølging: 
Generalsekretæren finner en dato som passer alle parter, primært i 
siste halvdel av mai 2020, og innkaller på nytt til møtet. Hvis det 
fremdeles er «koronarestriksjoner» på det tidspunktet, skal møtet 
avvikles som videokonferanse. 
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x. 3X3-tour og Streetbasket-festivalen: 

 
Vedtak: 
Beredskapsgruppen ledet av generalsekretæren gis fullmakt til å fatte 
løpende beslutninger om gjennomføringen av 3X3 tour 2020 og 
Streetbasket-festivalen som er berammet til 14.juni 2020 på 
Rådhusplassen i Oslo. 
 

 
b) Marked- og arrangementsansvarlig, ansettelsesprosess (Orientering) 

SS orienterte styret om den pågående ansettelsesprosessen av ny markeds- og 
arrangementsansvarlig. 
 
Øivind Lundestad er ansatt i NBBF ut mai måned. 
 
Søknadsfrist er satt til 15.mars 2020, og informasjon er gått ut på digitale plattformer. 
Det påstartes en intervjuprosess, men ansettelse kan bli utsatt på grunn av gjeldene 
korona-situasjon. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
 

20. Avslutning 
Styremøtet ble avsluttet med en kort oppsummering og evaluering av møtet. 
 

 
 
Møtet ble hevet klokken 16.50 
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