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Styrets sammensetning 

 
Leder:   Erik Andreas Krognes 
Styremedlemmer:  Torunn Pettersen, Petter Haagenrud, Ingar Slette, Alf Erik 

Resmann, Jones Heen 
Valgkomité:  Linn Soltvedt 
 
Revisor:   Eivind Grytnes 
Sportslig leder:  Bjørnar Holsæter 
 
 
Styrets arbeid 
Styret har hatt 4 styremøter i perioden. Saksbehandling utover dette har 
foregått via epost, sms eller telefon. 
 
Styret i Bøler Basket er et arbeidende styre. Vi har fordelt oppgaver oss i 
mellom og står, sammen med andre ildsjeler i klubben, for daglig drift og 
administrasjon. Styret setter stor pris på innsatsen fra alle ildsjeler og komitèer, 
og nytt styre bør videreutvikle dette fremover.  
 
Styret har ellers videreført restrukturering som forrige styre innførte.  Dette har 
bidratt til forenkling av flere områder. Samtidig er det fortsatt rom for å jobbe 
enda mer effektivt og strømlinjeformet.  Noe som nytt styre bør vektlegge i 
arbeidet fremover. 

 
Aktiviteter i 2016 
 
I tillegg til videreføring av tidligere kjente og tradisjonsrike aktiviteter som 
Sommerbasket, Åpen Hall, deltagelse Skøvde-cup, samarbeid med Høybråten 
på jentesiden, kransekakesalg, Den Store Trenerhelgen og juleturnering så har 
2016 vært preget av noen spesielle aktiviteter: 
 
Jenteprosjektet 
Med Nina Østengen og Tove Birkeli i spissen ble det høsten 2016 igangsatt et 
Jenteprosjekt med formål om å rekruttere flere jenter til basket. Dette er i tråd 
med strategien til både NBBF og Region Øst. Klubben inngikk et samarbeid med 
skoler i nærheten og det ble tilbudt gratis baskettrening en gang i uken frem til 
jul. Jenteprosjektet må kunne kalles en stor suksess. Til sammen var 40-50 
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jenter innom de gratis treningene før jul og svært mange har etterpå gått over 
til ordinære lag. Jenteprosjektet bidro også sterkt til at det nå er laget en egen 
treningsgruppe for Jenter 08-10. Jenteprosjektet ga oss noen ekstra kostnader 
(bl.a. nye kurver på Rustad skole). Disse kostnadene er senere dekket opp av 
tilskudd fra både NBBF, Bydel Østensjø og NBBF. Nytt styret bør vurdere om 
dette er et tiltak som bør gjentas. 
 
20-års jubileum 
Bøler Basket feiret 20 år i 1996. Med Tove Birkeli og Alf Erik Resmann i spissen, 
og i god Bøler Basket-ånd, ble det 25. november arrangert et svært vellykket 
åpent arrangement for barn i alle aldre. 
 
Sportslig beretning 
Se eget dokument fra Sportslig Leder 
 
Økonomi, resultat og balanse 
 
Vedlagt er foreløpig regnskap for 2016. Revisjonen er ikke avsluttet og mindre 
endringer/korrigeringer kan forekomme frem mot årsmøtet.  
 
Årsregnskapet for 2016 viser et underskudd på ca. 180.000. Hovedårsaken til 
dette er avskriving av utestående fordringer fra 2015 og 2016 på drøyt 135000 
knyttet til fakturert, ikke innbetalt medlemskontingent. Nytt styre henstilles om 
å jobbe aktivt videre for å sikre større innbetalingsgrad, inkl. det å vurdere å 
innføre retningslinjer som setter begrensinger på mulighet til å spille kamper 
ved ikke betalt kontingent. 
 
I tillegg arrangerte Bøler basket 20 års jubileumsfest høsten 2016. Denne kostet 
i underkant av 50.000. Det har også blitt kjøpt inn klær og utstyr, i hovedsak 
drakter, for 236.000 mot 55.000 i 2015.  
 
Likviditeten i klubben er god. Pr 31.12.16 var samlet innskudd ca. kr 1.240.000 
mot ca. kr 1.270.000 ved årets start. 
 
Viser ellers til vedlagte dokumenter. 
 
Medlemsutvikling 
 
Bøler Basket er i vekst og har vokst i antall medlemmer. 
 
 


