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Styrets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:
Valgkomité:

Linn T. Soltvedt
Erik Andreas Krognes
Erik Råd Herlofsen, Petter Haagenrud, Øyvind,Kjus Ingar Slette
Ruth Meyer

Revisorer:
Sportslig leder:

Eivind Grytnes
Bjørnar Holsæter

Styrets arbeid
Styremøter
Styrets sammensetning er svært tilfredsstillende med tanke på kompetanse til å
organisere, forvalte og utvikle klubbens virksomhet, herunder den økonomiske og
juridiske situasjon. Det er dog noe underrepresentasjon hva gjelder
basketkompetanse, og det er ønskelig å få inn ytterligere kompetanse enten sidestilt
med Bjørnar Holsæter som sportslig leder eller i styret.
Det er avholdt 7 styremøter.
Spesielle oppgaver
Klubben er drevet av ildsjeler og det skapes mange flotte initiativ for barn og unge i
nærmiljøet.Imidlertid har det vært en utfordring at mange oppgaver gjøres av få
personer, og klubbens styre har derfor brukt mye tid på daglig drift og å dekke opp
praktiske roller. Det har vært lite tid til å bygge strukturkapital i klubben med tanke på
administrasjon, organisasjon og samlet fremtidsretning.
Styret gjorde i 2014 konkrete tiltak for å få på plass mer struktur og gjøre klubben
mer personuavhengig. Med stadig nye og strengere regelverk til å drive klubben
profesjonelt fortsatte styret gjennom 2015 å jobbe videre med tiltakene som ble
påbegynt i 2014. Nedenfor listes hovedoppgavene
1) Samarbeid med sportslig leder for å sørge for en sportslig forankring på tvers
av lag og få forankret sportslig visjon som rettesnor og rød tråd i klubbens
arbeid
2) Trenerkontrakter til alle klubbens trenere
3) Rutiner for støtte til dommerkurs, trenerkurs og regionssamlinger med den
hensikt å oppmuntre til trenerverv og engasjement og rekruttering i egen
klubb.
4) Strukturering og styring av fakturasystem og medlemslister
5) Samarbeid og styring av komitéer for å lette på enkeltpersoners oppgaver, og
derved spre klubbens ressurser.
6) Representant i Driftsstyret som samtidig er ansvarlig for hallvaktordningen
samt koordinering med meddrifter.
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1. Samarbeid med sportslig leder
Styret ansatte en sportslig leder, Bjørnar Holsæter for perioden1 juni 2014 til 30. mai
2016 i starten av sin styreperiode. Hensikten var å få en ansvarlig til å utarbeide en
rød tråd i det sportslige tilbudet og utnytte bedre de ressurser og den kompetansen
som finnes på tvers i klubben. Sportslig leder har gjennom 2015 hatt flere
trenermøter, diskutert visjon, og virket som bindeledd mellom trenere og styre. I
tillegg har sportslig leder ansatt trenere og løst trenerkabalen i samarbeid med styret.
Det er en utfordring av det er mangel på trenerressurser, og arbeidet med å sikre
rekruttering i egne rekker har vært en av hovedprioriteringene. Ett tiltak som ble
iverksatt i 2015 var økt lønn for unge trenere som allerede er medlemmer i klubben.
Det er for tidlig å si om dette har effekt, men antall deltagere på aktivitetsleder kurs
har vært stigende.

2. Kontrakter for alle trenere i klubben
Styret har som mål at alle trenere i klubben til enhver tid skal ha skriftlige kontrakter
ihht gjeldende regelverk og med tydelige krav og forventninger. En skriftlig kontrakt
gir trygghet til begge parter og for yngre trenere kan da også et godt stykke arbeid
dokumenteres og klubben kan stille som referanse i fremtidige jobbsøknadsprosesser. Per 31.12.2015 hadde alle trenere i klubben undertegnet kontrakter.

3. Arbeid med rutiner for støtte til dommerkurs, trenerkurs og
regionssamlinger med hensikt å oppmuntre til trenerverv og engasjement
og rekruttering i egen klubb.
Styret ser på det som en av sine viktigste oppgaver å ta vare på ressurser og sikre
rekruttering i egne rekker. Som hovedregel ønsker styret å oppmuntre til frivillig
arbeid og være tydelige på hva som støttes av klubben. Det foreligger rutiner for
støtte til dommerkurs, trenerkurs, regionssamlinger og cuper, så styret har i 2015
behandlet svært få søknader om støtte.
4. Styring av fakturasystem og medlemslister
For regnskapsåret 2015 er det jobbet svært mye med innføring av et nytt kombinert
fakturasystem og styring av medlemslister, Klubbadmin som er levert og støttet av
Norges Idrettsforbund. Alle klubbens medlemmer er nå overført til systemet og vil
gjøre fakturering, rapportering og regnskapsføring betydelig lettere, og vi har klart å
innfri kravene fra NIF før regelverket trådte i kraft. Etter å ha verifisert riktige
opplysninger på samtlige medlemmer ble det fakturert fra systemet for første gang i
oktober 2015. Den regnskapsmessige tidsbruken på medlemmene er sterkt redusert,
det forenkler det administrative arbeidet med lisensutsendelser og det er også mulig
å sende ut masseutsendelser i form av mail til enkelte lag, lagledere eller hele
medlemsmassen. Bøler Basket har kommet langt med systemet og har tatt i bruk de
fleste funksjonene. Det neste steget er å la laglederne selv administrere sine lags
spillere, det skal det jobbes videre med i 2016.
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5. Samarbeid og styring av komitéer for å lette på enkeltpersoners oppgaver,
og bredde ut ressursene i klubben.
Bøler Basket har opprettet forskjellige komitéer som er ansvarlige for visse områder.
Kioskutvalget består av to ildsjeler som er ansvarlige for drift av kiosken. De har
arbeidet hardt med implementering av rutiner, fått på plass kortdrift og økt inntektene
med %. Det foreligger også nå en bredere kunnskap i klubben rundt kioskdriften og
gode rutiner.
En løpende oppgave er oppgaven med å drifte nettsidene våre. Arve Ottersen har
hatt denne oppgaven i en årrekke, og sørger for at Bøler Basket har flotte og
oppdaterte nettsider
Jørgen Monge Nilsen har denne sesongen påtatt seg ansvaret med å koordinere
dommerne til Bøler Basket, og står for all kommunikasjon med forbundet rundt dette.
En av Bøler Baskets største dugnadsinntekter de siste årene; «Den Store
Trenerhelgen», styres av en ansvarlig utenfor styret. Per Inge Øye Hansen har holdt i
oppgaven de to siste årene med stor suksess. Det er gledelig at vi har fått tildelt
arrangementet også neste år.
Trenerne for de eldste jentene har hatt ansvaret for juleturneringen som arrangeres
hvert år. Dette er et viktig tiltak for å bygge klubbens identitet og klubbfølelse. Også i
år har dette vært en stor suksess med mange deltagere, intern vennskapelig kniving
og trim for foreldre og barn. Dette arrangementet brakte rundt 12.000 kroner i
inntekter på kiosk, loddsalg og papirflykonkurranse.
I forbindelse med samarbeidet om KL lag med Høybråten fikk Bøler Basket tildelt
kamper i Bøler Flerbrukshall. Arrangementenene har vært en suksess og er en viktig
del av Bøler baskets tilstedeværelse og forpliktelse i avtalen.
Styret setter stor pris på innsatsen fra alle komitéene, og ønsker å arbeide videre
med dette fremover.

6. Representant i Driftsstyret samt koordinering med meddrifter
En av Bøler Baskets største og sikre inntektskilder er drifting av Bøler Flerbrukshall i
samarbeid med Bøler Håndball. Klubben har to representanter i et felles driftsstyre.
Avtalen ble fornyet for 5 nye år i 2014. Det er gjennom 2015 arbeidet med å
strømlinjeforme og effektivisere skjemaer, lister, overlapping og grensesnitt med
meddrifter.
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Aktiviteter i 2015
Bjørnar Holsæter er sportslig leder, ildsjel og primus motor i klubben. Ekstra gledelig
var det derfor at han i år ble kåret til årets trenerentusiast av Norges Basketball
forbund. Men Bjørnar er ikke alene om å trene Bøler Baskets 235 medlemmer, og
klubbens 12 lag trenes av til sammen 16 trenere. I tillegg har hvert lag opptil flere
lagkontakter og engasjerte foreldre som hjelper til med å få klubben til å gå rundt.
Styret ønsker å takke alle ildsjelene som hver og en gjør en innsats for at Bøler
Basket er i stand til å ta imot mange og stadig flere basketentusiaster.
Samarbeid med Aktivitetsskolen (1-3 klasse) og Easybasket (EB) (4-6 klasse)
Bøler Basket har de siste årene jobbet med rekruttering gjennom skolesystemet og
hatt nært samarbeid med Bøler skole om basket i Aktivitetsskolen. Det jobber p.t. 2
medlemmer og trenere i klubben på Aktivitetsskolen som har vært ansvarlig for dette
i samarbeid med sportslig leder. Tilbudet har vært meget populært, så utfordringen er
å få et godt nok tilbud til mange barn, samtidig oppmuntre til overgang til
klubbmedlemskap. Alderstrinnet har tilbud om trening 1 gang i uken på
Aktivitetsskolen. I sesongen har det i gjennomsnitt vært i snitt ca. 30 barn med på
dette tilbudet fra 1 klasse, samt et etablert guttelag og et jentelag i alderstrinnet 07 og
08 som teller 25 spillere. Disse har mulighet til å trene ytterligere en gang utenom
skoletid og deltar i EB arrangementer. Spillerne har tatt grønt og hvitt
ferdighetsmerke
I alderstrinnet 4 til 7 klasse har klubben etablert en stor spillergruppe på 43 spillere
på guttesiden10 spillere på jentesiden. Guttene trenes av Bjørnar Holsæter, med
Bård Henrik og Mamadou som hjelpetrenere. I tillegg bistår foresatte Jia og Per Inge
som coacher når kampene blir mange og trenerne ikke greier å være flere steder på
en gang. Laget består av 5 spillere født i 2003, 27 spillere født i 2004 og 11 spillere
født i 2005. Guttene som er født i 03 har spilt i 03 serien i 2015, og de som har hatt
lyst av 04 og 05 spillere har rullert på de siste plassene på kamper. Ellers har 04 og
05 deltatt ca. 1 gang i måneden på Easybasket arrangementer. Guttene har i 2015
gjennomført ferdighetsmerkene hvitt og bronsje.
Jenter 03/04 består av 10 aktive spillere, hvor 4 av spillerne begynte denne
sesongen. Jentene blir trenet fast hver mandag av Arthika Sivananthan i
Ulsrudhallen. De som har spilt en stund har i tillegg fått tilbud om å trene sammen
med Jenter 00-02. I år har jentene for første gang vært med i serien, og de blir stort
sett coachet av Øyvind Kjus.
Helgen 08-10. april 2016 skal mange jenter og gutter fra 03-05 delta på Skövde cup
som sesongens definitive høydepunkt.
Det er en utfordring å skaffe trenere til et så stort antall spillere, og spillerne har stort
utbytte av å trene sammen. Planen er å holde spillerne samlet to sesonger til.

Gutter og jenter 01 og 02
Klubben har dessverre ingen jenter i dette alderstrinnet, mens den har et G01 lag og
G02.
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G01(G15 Elite) består av 14 spillere, tre av disse er født i 2002. Laget er i rivende
utvikling og har 3 spillere på regionslaget 02, tre spillere på regionslaget 01, samt at
2 av spillerne er tatt ut i landslagstroppen for G16. De ligger også svært godt an til å
vinne sin serie.
Oppslutningen og det sosiale rundt dette laget er stort, og guttene deltar på flere
cuper og treningsleirer i inn- og utland. Laget trener av Alexis Garras, Markus Eriksen
og Jørgen Ståhl.
G02 trenes av Anoar Diab,teller 9 spillere og endte på 6 plass i årets sesong.

Gutter og jenter 00
Klubben har 2 lag på dette alderstrinnet.
J00 består av 8 spillere, en reduksjon fra i fjor tross nyrekruttering og sterk innsats fra
trener Martin Juan Ottersen. Laget fikk ved sesongslutt i 2015 besøk av et jentelag
fra Säffle i Sverige, og hadde en dag i Bølerhallen med et par treningskamper. Laget
har et veldig inkluderende miIjø og har hatt flere sosiale sammenkomster gjennom
året.
G00 har vært et lag med en del turbulens mht både spillerstall og trenere, og det har
vært uklart om man har greid å opprettholde laget. Antall spillere var imidlertid oppe i
9 spillere per 31.12.2015, og trenes av Jørgen Monge Nilsen. Dette har fungert veldig
godt, det er godt kameratskap i laget, og de endte på 4 plass i serien.

Gutter og jenter 96-99, 1M, 4M og samarbeidslag med Høybråten i Kvinneligaen
Klubben har 3 lag på herresiden og 1 lag på kvinnesiden, samt et samarbeid med
Høybråten BBK om en felles satsing med et lag i kvinneligaen.
Klubben har et guttelag G99 som trenes av Fransisco Jimenez og teller 10 spillere.
De spiller i Region Øst G16.
Paulius Balciunas trener det nylige opprykkede 1M laget. Det ble forsøkt et
samarbeid med Oppsal for å få til aldersbestemt samarbeid, men dette ble vanskelig
å gjennomføre grunnet regelverket på regionsnivå. Spillere som ikke får tilstrekkelig
spilletid på 1M tilbys derfor spilletid på 4M. Laget har hatt en svært god første sesong
i høyere divisjon.
J97/98/99 teller 16 spillere og samarbeider tett med Høybråten. De vant en cup i
Spania i 2015, og de har deltatt i to serier i sesongen 2015/2016; J17 og J19. I
tillegg har 10 av jentene inngått kontrakt for å spille i kvinneligaen (KL). KL er i
samarbeid med Høybråten.
Bøler Basket, har sammen med Høybråten, klart å få til et tilbud som er tilpasset de
jentene som ønsker å trene "litt", til de som ønsker å satse. Noen av jentene har kun
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deltatt i enten J17 eller J19-serien, mens en håndfull av jentene har deltatt i alle tre
seriene.
4 divisjon
Klubben ønsker å tilby noe for alle, og har et 4 divisjonslag på herresiden som spiller
serie. Laget har ikke trener.
Åpen Hall
Åpen Hall har en egen gruppe med unge voksne som styrer den daglige driften.
Dette er et fantastisk tilbud for ungdom, og initiativet har en besøksdekning på
mellom 40 og 150 ungdommer hver uke. Det har i høstsesongen 2015 vært krevende
å få på plass et tilbud. Klubben ønsker å utvikle konseptet og samarbeide mer på
tvers med andre lokale initiativ.

Basketskole i Juni
Basketskolen arrangeres første uken i skolens sommerferie for barn født 2000 til
2008, og har hatt full dekning hvert år, også i 2015. Et fantastisk tilbud som blir svært
godt mottatt, og sørger for viktig bidrag til klubbens økonomi. Basketskolen
arrangeres av sportslig leder Bjørnar Holsæter med god hjelp av mange trenere i
klubben.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Klubbens styre har hatt som mål å få på plass mer struktur, og valgte ut noen
hovedprioriteringer relativt tidlig i styreperioden. Prioriteringene er nådd og klubben er
klar for å skaleres opp. Det må imidlertid jobbes videre med struktur, særlig struktur
på sekretariats vakter.

Økonomi
Klubbens økonomi karakteriseres som god, men klubbens avhengighet av
dugnadsarbeid gjør at økonomien er relativt sårbar.
Klubben får inn mye midler fra dugnad, og 2015 har vært preget av mange
vellykkede dugnader, i tillegg til overføringer fra Driftsstyret som er betaling fra vår
viktigste dugnad, hallvaktene i Bølerhallen.
Dugnadsarbeid og offentlige tilskudd som er volatile og usikre, er krevende å styre
etter og utgjør en ikke ubetydelig risiko i klubbens resultater. Samtidig er det viktig å
påpeke at klubben har lang historie med å dekke utgifter med denne typen inntekter.
I 2015 har 50 % av inntektene1 kommet fra rene dugnadsaktiviteter, mens bare 20 %
har kommet fra medlemskontigenter. Etter innføring av nytt fakturasystem i fjor og i
år, har klubben bedre oversikt over fakturahåndteringen og ikke betalte
1

Fratrukket rene avstemmingskonti som organisering av betaling for Skøvde cup, klær og utstyr og innbetaling
for EBC
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treningsavgifter. Både i 2014 og i 2015 er det forfalt treningsavgifter for mellom
60.000 og 70.000. Det er mye de samme som går igjen som ikke betaler og klubben
skal omgjøre sine rutiner for spill og betaling av treningsavgift neste sesong.
På utgiftssiden er den største utgiftsposten trenerhonorarer. Dette er en utgiftspost
som er økende og i 2015 utgjorde den 33 % av klubbens samlede utgifter2.
Kombinasjonen av en inntektsside som er dugnadsdrevet og en utgiftsside med
voksende trenerutgifter er det nødvendig at klubben er relativt godt kapitalisert, noe
klubben også er pt.

Resultat og balanse
Klubben fikk et resultat på 256.691 kroner (-12.109.). Driftsinntektene utgjorde
1.149.026 kroner (977.714) og driftsutgiftene 901.829 kroner (1.012.080). Som en
2

Fratrukket rene avstemmingskonti som betaling for Skøvde og klær og utstyr.
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del av inntektene ligger forfalte treningsavgifter. Etter en siste purrerunde bør dette
tas som tap i 2016, samt å unnlate å utstede spillerlisens før treningsavgift er betalt
for å sikre innbetaling ved start av ny sesong høsten 2016.
Skyldig lønn:
Det er per årsslutt ført 56.390 kroner til balansen som kortsiktig gjeld. Dette er
forpliktelser til trenere i henhold til løpende trenerkontrakter.
Kortsiktig gjeld Bøler Skole:
Det er per årsslutt ført 45.000 kroner til balansen som kortsiktig gjeld. Dette er en
forpliktelse til å betale for basketkurver på Bøler Skole. Det ble i 2013 søkt om og
innvilget 90.000 kroner av sparebankstiftelsen til kjøp av basket kurver på
nærliggende skoler, henholdsvis Nøklevann skole og Bøler skole. Disse ble registrert
i årsregnskapet for 2013 som en ren inntekt. I løpet av regnskapsåret 2014 er det
utbetalt 45.000 kroner til Nøklevann skole, og følgelig er resterende 45.000 kroner
fortsatt i balansen som kortsiktig gjeld.

Medlemsantall
0-5 år
Kvinner
Menn
Totalt

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26
69
95

34
62
96

0
5
5

26 år og
eldre
7
32
39

2011

2012

2013
45
112
157

2014
51
124
175

Totalt
67
168
235

Medlemsutvikling
2010
Kvinner
Menn
Totalt
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67
168
235
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