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§1 Alminnelige bestemmelser  

NBBF Region Nord består av de klubber innen Norlands, Troms og Finnmarks 
fylkesgrenser som er tilsluttet Norges Basketballforbund. Gjennom Norges 
Basketballforbund er den et organisatorisk ledd av Norges Idrettsforbund, og 
underkastet dennes lover og bestemmelser.  
 

§2 Formål  

NBBF Region Nords formål er å arbeide for basketballidrettens utvikling innen 
regionen, fremme samarbeidet mellom klubbene, samt å virke som en regulerende 
myndighet for disse. Den skal bistå Norges Basketballforbund i alle spørsmål som 
gjelder basketballidretten innen regionen og bistå idrettskretsene når det gjelder 
saker som har interesse for idretten i sin alminnelighet.  
 

§3 Innmeldelse  

Klubber hjemmehørende i regionen tas automatisk opp som medlem i NBBF Region 
Nord når de er medlem av Norges Basketballforbund.  
 

§4 Arbeidsordning  

NBBF Region Nord er den faglige myndighet under Norges Basketballforbund innen 
regionens grenser.  

NBBF Region Nord skal:  

 Arrangere turneringer for alle lag fra U13 og oppover tilknyttet regionen med 
unntak av de lag som er tilknyttet spill i de nasjonale serier arrangert av Norges 
Basketballforbund.  

 Videreutvikle og tilrettelegge for videreutvikling av basketballidretten innenfor 
regionens grenser, med det mål for øyet å positivt stimulere det sportslige 
nivået, medlemstallet og kvaliteten på arrangementer innenfor regionens 
grenser.  

 Aktivt engasjere seg i alle saker innenfor regionens grenser som berører 
basketballidretten generelt.  

 

§5 Organisasjon  

Regionens anliggender ivaretas av:  

 Regionstinget.  

 Regionsstyret.  
 

§6 Regionstinget  

Den høyeste myndighet innen regionen er regionstinget. Regionstinget 
representanter består av: 
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Følgende representanter med stemme-, tale- og forslagsrett:  
1. Regionsstyrets medlemmer.  
2. Inntil to representanter for hver av regionens klubber.  

Følgende representanter med tale og forslagsrett:  
Regionens daglige leder.  
Regionens hedersmedlemmer.  
Representanter fra Norges Basketballforbund og Norges Idrettsforbund.  
Representanter som regionsstyret spesielt inviterer.  

Følgende observatører med møterett:  
Regionens komitémedlemmer.  
Regionens øvrige ansatte.  
Representanter som regionsstyret spesielt inviterer.  

Ordinært regionstinget holdes hvert år, såvidt mulig innen primo juni.  
 

§7 Utgiftsfordeling  

Representanter som nevnt i §6 skal ha sine utgifter dekket. Det dekkes kun 
reiseutgifter for billigste reisemåte, med mindre Regionsstyret på forhånd har 
godkjent annen reisemåte. Kun reiseutgifter som blir presentert med godkjente bilag 
på Regionstinget kan medtas i utgiftsfordelingen. Samtlige klubber i NBBF Region 
Nord pålegges å delta i fordelingen av følgende utgifter i forbindelse med 
arrangement av Regionsting:  
1. Reiseutgifter  
2. Utgifter til teknisk arrangement og utgifter til kost og losji for deltagerne.  

Regionstingutgiftene fordeles med like store andeler på alle klubber tilsluttet NBBF 
Region Nord. Dog slipper klubber å betale for det første Regionstinget de er 
berettiget til å delta på.  

Regionsstyret kan bestemme at representanter fra distriktet nærmest 
Regionstingstedet ikke skal få dekket reiseutgifter.  
 

§8 Ordinært Regionsting og frister  

Ordinært Regionsting skal innkalles av regionsstyret minimum to måneder før dette 
skal avholdes.  
Forslag som ønskes behandlet på tinget må være mottatt av regionsstyret senest én 
måned før regionstinget.  
Dagsorden med tilhørende sakspapirer skal sendes klubbene senest to uke før 
tinget.  
 

§9 Regionsting  

Et lovlig innkalt regionssting er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som 
møter. 
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Ingen representant kan ha mer enn én stemme. Klubbrepresentanter må, før tinget 
starter, innlevere fullmakt som er signert av et styremedlem i klubben som selv ikke 
representerer den aktuelle klubben på regionstinget.  

Regionstinget skal:  

a) Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakter.  
b) Godkjenne dagsorden.  
c) Velge referent, ordstyrer og 2 desisorer.  
d) Godkjenne forretningsorden.  
e) Behandle beretning og regnskap for regionen.  
f) Behandle innkomne forslag.  
g) Vedta budsjett for det neste året.  

h) Foreta følgende valg:  
Regionsleder  
Nestleder  
Tre styremedlemmer: 
- Styremedlem med ansvar for sportslig strategi og utvikling (serie, 

talentutvikling, regionslag)  
- Styremedlem med ansvar for utdanning  
- Styremedlem med ansvar for rekruttering og Jenteprosjektet  
  
To varamedlemmer 
Leder og to medlemmer i valgkomiteen 
En eller to revisorer  

I alle saker skal vedtakene, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke 
annet er bestemt i loven.  

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler 
teller ikke, og regnes som ikke avgitt. Regionsleder, nestleder og øvrige 
styremedlemmer velges enkeltvis.  
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår rent flertall, foretas bundet 
omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

Samtlige representanter velges for en periode på to år. Rotasjon av styremedlemmer 
skal skje etter følgende rekkefølge: 

- Neste leder og to styremedlemmer 
- Styreleder og ett styremedlem   

 
§10 Ekstraordinært Regionsting  

Ekstraordinært regionsting skal avholdes når regionsstyret, Norges 
Basketballforbund, Idrettstyret eller 1/4 av regionens klubber sender inn skriftlig krav 
om dette. Hvis det er klubbene som sender inn krav om dette, skal dette vare basert 
på styrebeslutning i klubbene. Ekstraordinært regionsting innkalles med 14 dagers 
varsel. Tinget kan bare behandle de saker som kravet om tinget omfatter, og som er 
blitt kunngjort i innkallelsen.  
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§11 Regionsstyret  

Regionsstyret er regionens høyeste myndighet mellom regionstingene. 

Regionsstyret består av:  
Regionsleder  
Nestleder  
Tre styremedlemmer  
To varamedlemmer  

Regionens daglige leder, eller dennes stedfortreder, har møteplikt med tale- og 
forslagsrett i regionsstyret.  

Det bør være minst et styremedlem representert fra hver av regionens aktive klubber, 
såfremt disse har minst ett lag i lokale serier.   

Det bør ikke være mer enn to styremedlemmer fra samme klubb.  

 
§12 Styrets fullmakter og oppgaver  

Lovlig valgt regionsleder og nestleder gis i fellesskap signaturrett for NBBF Region 
Nord.  

Fungerende regionsleder bestemmer når et styremøte skal avholdes. Styremøte skal 
dessuten holdes når et flertall av styremedlemmene krever dette. Et styremøte er 
vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede.  

Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller 
fungerende leders stemme dobbelt.  

Regionsstyret skal:  
a) Iverksette regiontingets og andre høyere myndigheters vedtak som er rettet 

mot NBBF Region Nord.  
b) Styre etter de lover, regler og retningslinjer som regionen er underlagt, og 

påse at disse overholdes generelt i NBBF Region Nord.  
c) Arrangere eller la arrangere basketball-regionsmesterskap og andre 

konkurranser og arrangementer innen regionen.  
d) Utarbeide, og innen gitte frister, avgi til andre myndigheter de rapporter, 

søknader og andre dokumenter som NBBF Region Nord er pålagt til å avgi for 
å kunne utføre sitt virke.  

e) Utarbeide og gjennomføre strategiplaner og handlingsplaner.  
f) Forvalte regionens økonomi på en forsvarlig måte.  
g) Lede og organisere regionens administrasjon og organisasjon forøvrig 

innenfor de rammer som er gitt, og delegere de fullmakter, ansvar og 
oppgaver som er nødvendig.  

h) Tilrettelegge for å heve den generelle kompetansen i regionen.  
i) Følge opp, stimulere og tilrettelegge for medlemsklubbenes drift og utvikling, 

samt samarbeidet klubbene i mellom.  
j) Arbeide aktivt for å fremme idrettens interesser innenfor regionens grenser.  
k) Gi faglig bistand ved planlegging av idrettsanlegg, samt å arbeide aktivt for å 

bedre anleggssituasjonen for basketball innenfor regionens grenser.  
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l) Forberede til Regionstinget.  
m) Ta initiativ til, og forberede, andre felles møter i regionen. 
n) Representere NBBF Region Nord utad.  
o) Foreslå kandidater til valgkomité. 

 

§13 Overtakelse  

Det avgåtte regionsstyret skal innen 14 dager etter regionstinget overrekke alle 
NBBF Region Nords eiendeler til det nye styret.  

 
§14 Arbeidsutvalget  

Leder, nestleder samt ett styremedlem danner regionens arbeidsutvalg. Regionens 
daglige leder, eller dennes stedfortreder, har møteplikt med tale- og forslagsrett i 
arbeidsutvalget.  
Minst ett av medlemmene i arbeidsutvalget skal tilhøre en annen klubb enn de to 
andre.  
Arbeidsutvalget har som oppgave å fatte vedtak i saker som krever særlig rask 
behandling og de saker som styret har delegert til arbeidsutvalget.  
 

§15 Valgkomiteen  

Valgkomiteen skal:  
a) forberede valget til neste regionsting og innstille kandidater til samtlige valgbare 
poster med unntak av ny valgkomité.  
b) innstille kandidater til poster som av ulike årsaker må besettes i løpet av 
tingperioden.  

Samtlige klubber med aktive lag i regionen plikter å stille navngitte kandidater til 
minst ett styreverv innen 60 dager før hvert regionsting. Hvis dette ikke gjøres kan 
regionen nekte klubbens lag deltakelse i turneringer arrangert i regi av regionen for 
den påfølgende sesong. Klubber som tatt opp som medlem av NBBF Region Nord 
mindre en to år før det aktuelle regionstinget er unntatt fra denne plikten. 

 
§16 Kontingent  

Klubbene plikter å betale klubbkontingent og seriekontingent fastsatt av regionsstyret 
på bakgrunn av utgifter i forbindelse med vedtatt budsjett.  
Klubbene plikter å betale seriekontingent fastsatt av Regionstinget for alle lag i 
regionsseriene. Seriekontingent og klubbkontingenten faktureres i to deler, hvor 60 
prosent av beløpet forfaller til betaling den 15. oktober og de resterende 40 prosent 
av beløpet forfaller til betaling den 15. januar. For lag som trekkes etter 15. 
september skal det betales full seriekontingent.  
Dersom seriekontingenten og andre fordringer ikke betales innen fastsatt frist, skal 
beløpet purres og innkreves etter normale forretningsmessige retningslinjer. Alle 
kostnader forbundet med forsinket oppgjør vil bli beregnet etter markedsmessige 
betingelser og vil bli belastet klubbene.  
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§17 Innkreving av fordringer  

Regionen skal fakturere alle økonomiske fordringer overfor berørte klubber. Hver 
faktura skal inneholde opplysninger om hvilke fordringer fakturaen omfatter, samt 
forfallsfrist. Faktura skal sendes fra regionskontoret senest 21 dager før fastsatt 
forfallsfrist.  
Hvis en klubb ikke gjør opp sitt utestående innen fastsatt forfallsfrist, skal regionen 
purre det utestående beløpet. En klubb som ikke har gjort opp for seg innen den 
fristen som er fastsatt i andre purring eller inngått en avtale om nedbetalingsplan, 
mister alle rettigheter i regionen inntil beløpet er betalt. Som følge av dette vil 
klubbens lag tape alle kamper på walk-over i perioden fra fristen i andre purring er 
utløpt til beløpet er betalt.  
 

§18 Tilbakevirkende kraft  

Ingen bestemmelse i de til enhver tid gjeldende lover og reglementer kan gis 
tilbakevirkende kraft. 
 

§19 Oppløsning  

Oppløsning av regionen kan kun skje i henhold til gjeldende lover i Norges 
Idrettsforbund og Norges Basketballforbund.  
 

§20 Lovendring  

Endringer i denne lov kan bare finne sted på et ordinært regionsting etter vedtak som 
fattes med 2/3 flertall. Til endring av §21 kreves 3/4 flertall. Endringer trer ikke i kraft 
før disse er godkjent i henhold til Norges Idrettsforbunds lover.  
 

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD LOVER SLUTT. 


