
 
 

 

 

 
 
Til 
NBBFs Styre 
      
 
 Oslo, 15. januar 2020 
Kopi:  
Komiteenes ledere, administrasjonen  
sentralt, daglig ledere regionalt og NIFs  
styremedlem Sebastian Henriksen. 
 
 

Innkalling til styremøte nr. 2020-01 
 
Det innkalles med dette til styremøte som følger: 
 
Tid: Fredag 24. januar 2020 Kl. 17:00 – 21:00 
 
Sted: Ullevål Stadion 
 
Idrettsstyret har besluttet at NIFs styremedlem Sebastian Henriksen skal være NBBFs relasjon inn mot 
idrettsstyret. I den forbindelse inviteres Henriksen til å delta på dette styremøtet, og det legges opp til en 
orienteringssak der Henriksen orienterer om idrettsstyrets arbeid og fokus (sak 14). 
 
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 
ii. Årsrapport kommunikasjon 

iii. Årsrapport marked 
b. Sportslig avdeling 

9. Økonomi (Orientering med unntak av 9.b.) 
a. Regnskapsrapporter 
b. Evt. vedtakssaker (Vedtak) 

i. Plassering av forbundets likvide midler 

10. Årsbudsjett 2020 (vedtak) 
 
Agenda fortsetter på neste side. 
 



   

 

 

11. Basketballtinget 2020 
a. Status forberedelser (Orientering / i prosess) 
b. Gjennomgang lov- og reglementsendringer (Orientering / i prosess) 
c. Innstilling dirigent (Vedtak) 

12. Fremtidens 3MOT3 
a. Status og fremdrift (Orientering / i prosess) 
b. Rebranding av 3MOT3 (Vedtak) 

13. Håndtering av voldssaker og annen kriminalitet (vedtak) 

14. Informasjon fra NIF-styret v/Sebastian Henriksen (orientering) 

15. DSK og DST (orientering) 

16. Region Sør (i prosess) 

17. Eventuelt 

18. Avslutning 
 
 
Forklaringer på saksstatuser: 
Vedtak:  Saken skal ende opp med et formelt styrevedtak. 
Orientering: Orienteringssak, men styret kan kommentere og beslutte førende oppfølgingspunkter. 
I prosess: Saken er i prosess og skal bli endelig besluttet på et senere styremøte. 
 
 
Underlagsdokumenter legges fortløpende ut i styreportalen frem mot møtet. 
 
Mulige saker til eventuelt må meldes til undertegnede snarest. 
 
Eventuelt forfall meldes til generalsekretæren og presidenten snarest. 
 
 
Vel møtt! 
 
 
Med vennlig hilsen        
Norges Basketballforbund 
 
 

 
Jan Hendrik Parmann Silje Særheim 
President Generalsekretær 

 


