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Til
Styrets medlemmer og varamedlem
Kopi
NBBFs administrasjon og regioner v/daglig leder
Ledere av NBBFs komiteer

Ullevaal, 20. mars 2015

Protokoll styremøte 2/2015
Sted og tid:

Styremøte 09.03.2015 kl. 17.00 – 20.30, Ullevål Stadion

Til stede:

Jan Hendrik Parmann (JHP), Sigrid Wildish (SW), Marcela Bustos (MB), Anya Sødal (AS),
Veslemøy Rangen (VR) (skype), Nicholas Phillip (NP), Arne Løvold (AL) og Christine
Madsen (CM)(skype) og Hanne Sogn (HS) fra administrasjonen.

Referent:

Hanne Sogn

Dagsorden:
1. Innledning ved presidenten
2. Godkjennelse av dagsorden
3. Referat fra styremøte 11/2014 (vedtak)
4. Referater fra AU/andre komiteer (orientering)
5. Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)
6. Økonomi (vedtak)
7. Bruk av hijab (vedtak)
8. Dagsorden Minitinget 2015 (vedtak)
9. Høring idrettspolitisk dokument (vedtak)
10. Eventuelt
11. Avslutning
Sak nr. 1: Innledning ved president
Presidenten ønsket styret velkommen.
Sak nr. 2: Godkjennelse av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med følgende anmerkninger.
Det var meldt inn tre saker til eventuelt:
- Beskyttelse av dommere (10A)
- Arctic League (10B)
- Styrets årshjul (10C)
Det ble også kommentert at NPs initiativ vedr. oppfølging av talenter, jfm. innkalling til styremøte
1/2015 må bli satt på dagsorden. Saken blir satt på dagsorden i styremøte 3/2015.

Sak nr. 3: Referat fra styremøte 10/2014 og 1/2015
10/2014:
- Rettelse til tilstede; Anya Sødal var til stede.
- Til. sak 3, info. om Nordisk møte. MB etterlyste om det var tatt noe initiativ vedr. Nordisk
strategisk samarbeid om minoriteter og rullestolbasket. Det er ikke tatt noe videre initiativ vedr.
dette foreløpig. Nå viktig å få på plass samarbeid om de områder man er blitt enige om. Initiativ
vil evt. bli tatt på neste Nordiske møte, men da sett i forhold til hvordan det har gått med
samarbeidet for øvrig.
- Til sak 5.6: Det må bli lagt inn i protokollen hvem som var tilstede på møtet.
- MB var med i møtet t.o.m. sak 7.
- Til sak 8: Organisasjon var en orienteringssak, ikke til behandling.
- Sak 11A: Vedtak: Styret ble enige om punkter til et tilsvar.
1/2015:
- Styret etterlyste referat fra møter med Region Øst og Region Vest vedr. organisasjon. Det
foreligger ikke protokoll fra møte i Region Øst. Protokoll fra møte i Region Vest ettersendes
styre.
- Kommentar til referater fra organisasjonen generelt: Disse lagres f.o.m. nå i Dropbox og gjøres
tilgjengelig for hele styret. Vedr. oppfølging av regionene: Alle styremedlemmer med ansvar for
«sin» region om å være tilstede på regionsting og videre vise ansikt i alle sammenhenger der
regionene er tilstede.
- Til sak 5, Orientering: NP involveres i arbeidet med interimsstyre i Region Nord.
- Til sak 6, Økonomi: Gjennomgang av alle egenandeler gitt tiltak i forbundets regi, eks. landslag
gjennomgås i styremøte 3/2015
- Sak 11: Merkevareutvalgets rapport og oppfølging fra styrets side skal på agendaen snarlig.
Punktet er flyttet til styremøte 3/2015, den 17. – 19. april.
- Sak 12: Gjennomgang av Post 3 kriterier m/styret vil bli gjennomført i styremøte 4/2015.
Sak nr. 4: Referater fra AU/andre komiteer (orientering)
Det har ikke vært gjennomført noen AU møter i perioden.
- AU sak 4/2014 – Spill med Hamad Mostafa Hajsleman er oversendt Appellkomiteen, det
foreligger foreløpig ikke et endelig vedtak.
- Sanksjonskomiteen har hatt følgende saker til behandling:
1/2015 – Mot Sinisa Komatina som følge av dommerrapport 18.jan.
2/2015 – Mot Kambestad (U19 Centrum) som følge av dommerrapport 31. jan.
3/2015 – Mot Kelvin Woods (BLNO) som følge av dommerrapport 21. feb.
(under behandling)
- Referat fra EO styremøte 1/2015 var forelagt styret i forkant av møte. Kommentarer:
o Utkast til håndbøker for KL og BLNO vil bli presentert i styremøte 3/2015.
o Det vil bli ettersendt et notat til styret fra adm. vedr. kvalifisering til BLNO sesongen
2015/2016.
o OIAS: Det ble vedtatt at Marie Lyslid stiller på vegne av NBBF i OIAS.
EO protokoll 1/2015 sendes styret for endelig godkjenning per e-post.
-

Referat fra DSK var gjennomlest av styret. Det var ingen kommentarer til dette.
Referat fra Ledermøte gjennomleses av styret. Frist for tilbakemeldinger er den 16. mars.
Referatet sendes ut til regionene samme dag.
Referat fra klubbledermøte i Region Vest den 09.02.2015 er lagret i dropbox.
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Sak nr. 5: Statusrapport generalsekretær og president
Det ble vist til saksunderlag for sak 5. Kommentar;
o Styret gratulerte HS med lederverv i Markedsutvalget
o Styret kommenterte at det er svært gledelig å se stigende tall i Idrettsregistreringen.
Det ble konkludert med at det er en fin utvikling vi ser, men at vi skal være forsiktige
med å tro at dette nå er en trend. Fortsatt systematisk arbeid med klubbutvikling og
videre kompetanseutvikling og rekruttering av trenere vil kunne bidra til videre
vekst. Det vil bli gjort nærmere analyser av tallene slik at NBBF får god oversikt over
de gode klubbene. Og videre en analyse av hvor vi vokser; jenter/gutter,
alderskategorier etc.
Styret tok statusrapport til etterretning.
Sak nr. 6: Økonomirapport urevidert desember 2014 (orientering)
Foreløpig årsregnskap 2014 (urevidert) ble sendt styret den 5. mars. Likviditetsbudsjett per
desember 2014 ble sendt med innkallingen den 2. mars. Endelig (revidert) årsregnskap vil bli
gjennomgått i sin helhet i styremøte 3/2015.
Styret ønsker da, inkl. noter kommentarer på alle +/- inntekter og alle +/- kostnader. Når
revidert regnskap foreligger gjennomgår SW dette og sender spørsmål/kommentarer til adm.
for forberedelse.
Opplæring balanseregnskap vs. avdelingsregnskap vil skje i styremøte 3/2015.
Styret tok urevidert årsregnskap til etterretning.
Sak nr. 7: Bruk av Hijab (vedtak)
Styret var forelagt et grundig saksunderlag på forhånd. Kolbotn v/Kyrre Riis har tatt opp saken
med adm. sentralt ettersom at denne etter Regionsting i Øst ikke har blitt forelagt
forbundsstyret eller adm. sentralt.
Adm. har gjort flere undersøkelser i forhold til praksis. Blant annet har adm. vært i dialog med
Det danske- og svenske basketballforbund, i tillegg til Håndballforbundet. DK har også blitt hørt i
saken og det er også gitt styre informasjon om pilot som nå gjennomføres i regi av FIBA vedr.
bruk av hodeplagg.
Innstilling fra administrasjonen:
Overnevnte vedtak gitt av Håndballforbundet kan legges til grunn for et evt. vedtak i NBBF. Det
er ikke kjent at NIF har en overordnet innstilling til tematikken. Administrasjonen har også vært i
kontakt med det Danske Basketballforbundet, det er ikke gjort et overordnet vedtak her, men
praksis er at bruk av hijab er lov. I det Svenske Forbundets regelverk er det heller ikke gjort
justeringer, jmf. FIBAs reglement i forhold til bruk av hijab. Administrasjonens innstilling er
derfor følgende;
Dersom inkludering/integrering også skal gjelde i idretten bør det åpnes opp for bruk av
sportshijab. Man bør også tillate spillere som ønsker å skjule deler av kroppen med «langt»
under drakt dette. NBBF har et mål om på sikt og nå frem til jenter med minoritetsbakgrunn og å
videreutvikle/tilpasse sitt tilbud til denne gruppen. Muligheten for bruk av hijab vil kunne ha en
integrerende effekt. Praksis for bruk av hijab bør innføres fra og med mars 2015.
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Forslag til vedtak:
Bruk av sportshijab og langt «undertøy» til bruk under drakt i basketballkamper regionalt er
tillatt både for spillere og dommere. Slikt hodeplagg må bæres på en måte som ikke skaper
farlige situasjoner for spillerne selv, eller for motspillere. Det vil si at det ikke må være løst
flagrende, og har en festeanordning som ikke kan forårsake skade (spisse gjenstander,
sikkerhetsnål o.l.). Hijaben bør være sort el. hvit. Langt undertøy bør være i hovedfargen på
drakt.
Vedtak:
Av religiøse/kulturelle hensyn, dispenseres det, frem til forbundstinget 2016, for bruk av
følgende antrekk i alle turneringer med unntak av KL og BLNO:
- Tettsittende «sportshijab», primært ensfarget i fargen svart eller hvit, med en
festeanordning som ikke kan være til skade (ikke skarpe, spisse eller harde kanter).
- Tettsittende langermet trøye av elastisk materiale, primært ensfarget, som skal bæres under
drakten, og som maksimalt rekker ned til håndleddene.
- Tettsittende bukse av elastisk materiale, primært ensfarget, som skal bæres under drakten,
og som maksimalt rekker ned til anklene.
Frem til Forbundstinget 2016 skal administrasjonen i NBBF utrede muligheten for tilsvarende
bruk i Nasjonale serier. Da i nær dialog med FIBA som legger føringer for dette.
Sak nr. 8: Agenda Minitinget 2015
JHP og HS la frem sitt forslag til agenda for minitinget 2015:
- Regnskap 2014
- Styrets beretning 2014
- Organisasjon
- NBBFs strategidokument. Oppstart revisjon Tinget 2016
Det vil også bli arrangert KL og BLNO møter enten før Minitinget (lørdag) eller etter Minitinget
(søndag).
VR ønsket også lov- og regelverk på dagsorden. Regelverket for regionene bør samordnes med
et felles rammeverk med noe fleksibilitet/mulighet for lokale justeringer. VR ser nærmere på
eksisterende regelverk og forbereder sak vedr. dette. Evt. vil styret også legge frem tanker om
tilpasninger/endringer i NBBFs lov- og regelverk som en forberedelse mot Forbundstinget 2016.
Vedtak:
Følgende agenda ble vedtatt:
- Regnskap 2014
- Styrets beretning 2014
- Organisasjon
- NBBFs strategidokument. Oppstart revisjon Tinget 2016
- NBBFs lov- og regelverk/kampreglement regionene
Endelig agenda sendes til styret for gjennomlesning når denne foreligger medio april.
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Sak nr. 9: Høringsbrev Idrettspolitisk dokument:
Forbundsstyret fikk i styremøte den 31. januar forelagt høringsbrev til Idrettspolitisk dokument.
Styret har blitt oppfordret til å lese dette og videre tenke igjennom følgende problemstillinger:
·
·

Hva er viktig for vår idrett og vårt forbund?
Hva er viktig for norsk idrett sett med NBBF «øyne»?

Regionene har også fått oversendt høringsbrev. Adm. har mottatt svar fra NBBF Region Øst og
Region Vest. Innspill fra Øst er forelagt styret vi a dropbox, innspill fra Vest ble mottatt
formiddagen den 9. mars.
Følgende innspill vil bli sendt NIF ved Øystein Dale:
Norges Basketballforbund takker for muligheten for å uttale seg, og ønsker med dette å komme
med sine innspill til NIFs høringsbrev vedrørende Idrettspolitisk Dokument.
Forbundsstyret har i sin tilbakemelding til NIF i utgangspunktet valgt å fokusere på de punkter
som per i dag oppleves som de største utfordringene for rekruttering, ivaretagelse og utvikling
av våre medlemmer. I tillegg påpeker vi noen tilleggsmomenter som vil være av betydning for
gjennomføringen av de mål, strategier og virkemidler som blir vedtatt av Idrettstinget.
Innendørs fleridrettsanlegg:
NBBF er opptatt av de mål som settes vedrørende «Rekruttering-Ivaretagelse-Utvikling», og de
utfordringer som per i dag er gitt oss vedrørende manglende innendørs flerbruksflater, noe som
må bli godt belyst i IPD. For NBBF henger muligheten for å kunne rekruttere, ivareta og utvikle
nært sammen med de anleggsutfordringene som vi per i dag har i alle de store norske byene.
Tre av idrettens overordnede mål «Trygg og aktiv oppvekst», «Livslang idrettsglede», «Store
internasjonale prestasjoner» mener NBBF ikke er mulig å oppnå dersom det ikke settes inn store
ressurser på utbygging av innendørs flerbruksflater, spesielt for treningsformål. Mange av våre
likesinnede, som blant annet håndball, innebandy, futsal og volleyball, står ovenfor de samme
utfordringene, men vi ser i dag at det ofte også er «den sterkestes rett» som gjelder, der
personlige relasjoner og andre ressurser er avgjørende. Vår argumentasjon er også særlig
knyttet til idrettslig mangfold, der vår påstand i dag er at manglende utvikling av innendørs
flerbruksflater er til hinder for dette.
I løpet av 2014 har NBBFs medlemsmasse vokst med totalt 834 nye medlemmer, vi har mål om
en årlig vekst på 6 % frem til 2022. Det vil si at vi i 2022 skal være minimum 16 250 medlemmer.
Vi jobber systematisk med klubbutvikling og trenerutvikling, samt tilhørende rammebetingelser
som må bedres for at vi skal nå vårt vekstmål. Samtidig ser vi at vi per i dag har utfordringer med
å gi våre spillere et godt nok tilbud, gitt utfordringer knyttet til nok tid på flerbruksflater. I dialog
med våre klubber og våre regioner påpekes dette utelukkende som den største utfordringen.
Vekst og utvikling i medlemsmassen er også en hovedmålsetning i IPD. Dersom NBBF og andre
innendørs idretter skal bidra i dette arbeidet må det settes et sterkt fokus på utbygging og
utvikling av flere innendørs flerbruksflater. Dette påpekes også i høringsbrevet.
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Jmf. pkt. 5.3 - Rammevilkår/Idrettsanlegg
Her ønskes følgende punkt lagt til:
Norsk idretts viktigste oppgave i perioden skal være å oppnå en tilfredsstillende anleggssituasjon
for idretten.
Minimum halvparten av underdekningen i henhold til KUDs norm pålydende maksimalt 5000
innbyggere per flerbruksanlegg skal være prosjektert og vedtatt bygget til en definert byggestart
innen utgangen av Tingperioden, og hele underdekningen skal være prosjektert og vedtatt
bygget til en definert byggestart innen 2022.
Andre virkemidler:
10 særforbund har sammen foreslått følgende tiltak for å bedre anleggssituasjonen for egne
idretter;
- prioritering av flerbrukshaller med annekser;
Kulturdepartementet bør gjøre utredning rundt behov for anneks/spesialhaller til norm ved
søknad om spillemidler. Bare når særskilte grunner foreligger bør departementet godkjenne at
det bygges flerbrukshaller uten anneks/spesialhall.
Faste tilskuddssatser til flerbrukshaller bør heves i tråd med estimerte kostnader for bygging av
anneks/spesialhall
Det bør etableres faste tilskuddssatser for ulike typer anneks/spesialhaller.
NBBF støtter dette forslaget med den begrunnelse at det vil gi øvrig innendørsidrett større
tilgang i eksisterende innendørs flerbruksflater.
I tillegg ønsker NBBF følgende punkter i IPD:
Kulturdepartementet bør utrede lavkostalternativer til oppføring og drift av innendørsanlegg for
trening. «Brakkehaller», enklere stålhaller og muligheter knyttet til ombygging av for eksempel
industribygg som ikke er i bruk bør utredes.
Idretten skal arbeide for at gitte fordelingsnøkler etableres i kommuner og fylkeskommuner
vedrørende bruk og fordeling av skolenes gymsaler. All fordeling på eksisterende gymsaler må
utnyttes maksimalt og rettferdig. Spesielt når flere av disse er finansiert ved hjelp av tippemidler
må disse fritt kunne disponeres av organisert idrett utenom skoletiden.
Til pkt. 3.3 Hovedmål nr. 3: «Store internasjonale mesterskap»
NBBF opplever det som noe relativt at det i IPD vektlegges at Norsk toppidrett skal
«opprettholde Norges posisjon som en ledende toppidrettsnasjon» når denne påstanden sett
med en verdensledende idretts øyne ikke stemmer. På verdensbasis er det 214 nasjoner som
driver med for eksempel basketball, og det er i dag registrert ca. 490 millioner utøvere innen
denne idretten. Toppidrett for de verdensledende idrettene defineres derfor med en helt annen
bakgrunn enn det som det i IPD vises til.
For at norsk idrett skal kunne beskrive seg selv som en ledende toppidrettsnasjon må vi i tillegg
også arbeide for at norske landslag også blir kvalifisert til internasjonale mesterskap for de
virkelig store verdensidrettene, og da også lagidrettene.
Norsk Basket, og andre lagidretter blant de store verdensidrettene, muligens med unntak av
fotball, har per i dag ikke ressurser alene til å drive toppidrett som kan bidra til at vi når opp i
kampen med 214 andre nasjoner til å kvalifisere oss til de store mesterskapene. Vi har startet et
arbeid med å utvikle en sportslig plan der et langsiktig program for våre landslag har prioritet.
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NBBF har kun hatt ressurser til mindre deltidsengasjementer til toppidrettssatsningen frem til i
dag, men har nå prioritert inn et mer profesjonelt fokus på dette, slik at også NBBF kan få et
profesjonelt fokus på toppidrettsutviklingen. NBBF ønsker å ta del i det arbeidet som gjøres på
Olympiatoppen for utviklingsidretter når vi har noe vi mener er verdt å presentere.
NBBF ønsker med dette å beskrive de rammebetingelser som per i dag er tildelt en idrett som
vår, og vil videre fremme følgende konkrete forslag til IPD:
Norsk Idrett skal sette av minimum 20 % av toppidrettsmidlene til utvikling av de 20 største
idrettene på verdensbasis, der det er registrert over 5.000 aktive utøvere i Norge, med fremtidig
kvalifisering til internasjonale mesterskap som reelt mål.
Olympiatoppen skal kommunisere med disse idrettene individuelt for å se på mulighetene for
hvordan man sammen kan nå de nedfelte mål om internasjonale resultater.
All fordeling av toppidrettsmidler skal ha forankring på idrettspolitisk nivå.
KUD påpeker at Norsk idrett skal arbeide for et rikt- og variert idrettsliv. Det ønskes en
mangfoldig idrettsorganisasjon. Topp skaper til en viss grad både bredde, offentlig
oppmerksomhet og samarbeidspartnere i den grad man lykkes. For idrettene med stor
utbredelse i verden, og da spesielt lagidrettene, vil det være et langsiktig og systematisk arbeid
over tid som kan bidra til at vi kan lykkes med våre landslag. Også enkeltspillere som gjør suksess
i USA eller andre Europeiske land kan bidra til å gi oss et løft. For å få til dette er vi avhengig av
et støttende NIF og Olympiatoppen, som inngår i et forpliktende samarbeid over tid.
Andre innspill:
NBBF ser veldig positivt på alle føringer som legges i IPD vedrørende fokus på integrering og
inkludering, og også målet om å forenkle den administrative hverdagen til klubbene. Når det
gjelder minoriteter generelt, og minoritetsjenter spesielt, ønsker NBBF følgende tilleggspunkt:
Idretten skal, gjennom samarbeid med særforbundene, bidra til at særforbundene kan arbeide
mer systematisk med inkludering av jenter med minoritetsbakgrunn. Dette skal stimuleres
ytterligere via Post 3 tildelingen.
NBBF mener at det også er svært positivt at det i IPD presiseres at hele utøverens livsløp –
rekruttere, ivareta, utvikle vektlegges. Samtidig vil vi påpeke at det også bør fremkomme av IPD
at dette også gjelder trenere, dommere og andre frivillige. NBBF vil derfor også fremme
følgende forslag vedrørende disse gruppene spesielt:
Idretten skal arbeide for at ulike typer av idrettsfaglige kurs, som blant annet trenerkurs,
dommerkurs, idrettslederkurs for ungdom, i løpet av Tingperioden skal inkluderes som valgfag i
skolen.
I tillegg føler NBBF at vi i norsk idrett kan tillate oss å være enda mere konkrete i spesielt
målsetningene i IPD, slik at hele organisasjonen enklere kan forholde seg til IPD i sitt arbeid.
NBBF takker for muligheten til å komme med sitt bidrag til IPD og ønsker NIF lykke til med videre
arbeid frem mot Idrettstinget 2016.
Tilsvar slutt.
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Styret behandlet alle punkter på styremøte og ble forelagt utkast per e-post. Innspill via e-post
ble lagt inn i endelig dokument som ble sendt NIF etter avtale om utsettelse på to dager, den 11.
mars.
Sak nr. 10: Eventuelt
Sak nr. 10 A: Beskyttelse av dommere
NBBF/DK har henvendt seg til styret der det signaliseres at ikke sanksjonerende myndigheter har
tatt til etterretning de føringer som er gitt fra FIBA om at dommere skal spesielt beskyttes av
dømmende myndigheter mot usportslig oppførsel rettet mot dem.
Vedtak:
JHP tilskriver dømmende myndigheter, som er Sanksjonskomiteen og Appellkomiteen, med
henvisning til instruks fra FIBA, datert 17/10-2011, og ber om at bedømmelse av usportslig,
truende og voldelig fremferd mot dommere alltid skal bedømmes i skjerpende retning for å
beskytte dommerne i deres virke.
Videre lages det en sak på basket.no som tar for seg skjerpet fokus på usportslig fremferd rettet
mot denne dommere.
Sak nr. 10 B: Arctic League
Nytt utkast fra initiativtakere Tromsø Storm og Varden vedr. Arctic League var fremlagt for styre
via Dropbox. Styret ga JHP fullmakt til å kommunisere direkte med Tromsø og Varden i
forbindelse med at JHP deler ut seriegull den 15. mars i Tromsø. På bakgrunn av dette lages det
et endelig produkt som lanseres for målgruppene før den 31/3-15.
Sak nr. 10 C: Årshjul
Revidert årshjul var lagt i Dropbox i forkant av møtet. Styret fikk ikke tid til gjennomgang.
Revidert årshjul utveksles elektronisk, og oppdateres fortløpende med representasjoner.
Sak nr. 16: Avslutning
Møtet ble hevet kl. 20.30.

Oslo, 17. april 2015

Jan Hendrik Parmann
President

Marcela Bustos
1. visepresident

Veslemøy Rangen
2. Visepresident

Christine Madsen
Styremedlem

Nicholas Phillip
Styremedlem
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Sigrid Wildish
Styremedlem

Anya Sødal
Varamedlem
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