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Innkalling til styremøte nr. 2/2016
Det innkalles med dette til styremøte som følger:
Tid:
Lørdag 30. januar kl. 10:00 – 13:00
Sted:
Scandic Oslo Airport Gardermoen
Dagsorden:
1. Innledning ved presidenten
2. Godkjennelse av dagsorden
3. Referat fra styremøte 1/2016 (vedtak)
4. Referater fra AU/andre komiteer (orientering)
5. Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)
6. Økonomi (vedtak)
7. Turneringsform 2016/2017 KL og BLNO
8. Håndbok KL og BLNO
9. Tildeling arrangementer 2016/2017
10. Agenda Ledermøte 2016/Støtteaktivitet
11. Rapport Handlingsplan 2015 (behandling)
12. Kulturministerens budskap: «Vi må hevde oss i store idretter».
13. Gjenforeningsmiddag for Norges første landslag.
14. Eventuelt
15. Avslutning
Kommentarer til dagsorden følger på de neste sidene.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Norges Basketballforbund

Jan Hendrik Parman

Hanne E. Sogn

President

Generalsekretær

Kommentarer til dagsorden
1. Presidenten innleder
2. Godkjennelse av dagsorden
Dette er også siste frist for å melde saker inn til eventuelt.
3. Referat fra styremøte 1/2015
Gjennomgang av styrereferat 1/2016.
4. Referater fra AU/andre komiteer (orientering)
Appellkomiteen sak 1/2016
5. Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)
Orientering legges i dropbox innen utgangen 28. januar.
6. Økonomi (vedtak)
Økonomirapporter med kommentarer og likviditetsbudsjett per desember 2015 er lagt i dropbox.
Forslag til vedtak:
Økonomirapport per desember 2015 vedtas.
7. Turneringsform 2016/2017 KL og BLNO (vedtak)
Endelig forslag, diskutert med KL og BLNO klubbene legges i dropbox innen utgangen av 27. januar.
8. Håndbok KL og BLNO (vedtak)
Endelig forslag, diskutert med KL og BLNO klubbene legges i dropbox innen utgangen av 27. januar.
9. Tildeling arrangementer 2016/2017 (vedtak)
Forslag fra administrasjonen legges i dropbox innen utgangen av 27. januar.
10. Agenda Ledermøte 2016 (orientering)
NBBFs pågående arbeid med revidert strategiplan for perioden 2016-2020 er hovedtema på
Ledermøte 30. – 31. januar 2016. HS legger frem agenda og forslag til organisasjonsmål som skal
diskuteres med ledere fra regionene. Forslag vedr. organisasjonsmål legges i dropbox innen utgangen
av den 28. januar.
11. Rapport Handlingsplan 2015 (behandling)
Jmf. vedtatt Handlingsplan for 2015. Administrasjonen rapporterer resultater fra denne.
12. Kulturministerens budskap: «Vi må hevde oss i store idretter»
Sitat fra kulturminister Linda Hofstad Helleland (i sin tale på Idrettsgallaseminaret), som hun har
gjentatt til VG:
«Det er stor interesse for langrenn og skiskyting blant nordmenn, men vi må også tenke langsiktig. Vi
skal jobbe systematisk for å hevde oss i store idretter. Det gjelder også sommeridretter. Da må vi se
på hvordan vi jobber i toppen, og hvordan vi disponerer midlene våre.»
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Samtidig fikk vi i møte med FIBA Europe i desember 2015 beskjed om at de ser på Norge som en av
nasjonene med størst vekstpotensial, og ønsker å se på muligheter til å kunne stimulere norsk basket
positivt.
Dette er en varm idrettspolitisk potet, og hvis vi får maksimal uttelling her, kan vi i faktisk oppnå et
økt trykk rundt toppidretts-/landslagssatsningen vår, uten at det nødvendigvis går på bekostning av
våre p.t. høyere prioriterte områder (Trener, klubb, anlegg, rekruttering mm.). Men vi må spille våre
kort nå hvis vi skal få et godt momentum her.
Vårt mål med dette må være klart:
- NBBF må få en sportslig og finansiell stimulans til, innenfor en gitt periode, kunne bidra positivt
til IPDs mål om at Norge skal være blant de 25 beste idrettsnasjonene i verden. Dette må gjøres
på en måte som sikrer at den prioriterte breddeutviklingen ikke hemmes, og ha som mål at norsk
basket innen xx år har en reell mulighet til å kunne kvalifisere seg til internasjonale
seniormesterskap.
Dette kan for eksempel gjøres gjennom et trekantsamarbeid på politisk og administrativt nivå
mellom NBBF, NIF(Toppidrettssenteret) og FIBA Europe, der vi, på et politisk og administrativt nivå,
sammen må kartlegge nåsituasjonen og stake ut en kurs for en felles strategi for å nå de aktuelle
målene.
Her er en stor mulighet for at vi kan få flyttet toppidrettsmidler og andre rammebetingelser over til
utvikling av landslag for de store verdensidrettene, der Norge enda ikke hevder seg.
Innstilling:
Presidenten gis støtte fra styret til å utnytte den aktuelle idrettspolitiske muligheten som kan ligge i
dette.
13. Gjenforeningsmiddag for Norges første landslag
I vår er det 50 år siden Norges første landslag spilte en offisiell kamp. Dette er blitt belyst på
Facebook av en av spillerne fra dette laget, Terje Holm, med oppfordring til NBBF å invitere de
gjenlevende spillerne til en gjenforeningsmiddag.
Dette virker som en knakende god idé, som også skapte stort engasjement på Facebook, og kan
således også gi positiv PR.
Innstilling:
President og generalsekretær får sporet opp og inviterer de gjenlevende spillerne på 1966-landslaget
til en gjenforeningsmiddag, med presidenten og generalsekretær som vertskap.
Budsjettramme settes til Kr 25.000, og motregnes mot resultat.
14. Eventuelt
15. Avslutning

Jan Hendrik Parmann (Sign.)

Hanne E. Sogn (Sign.)

President

Generalsekretær
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