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Styrets sammensetning 
Leder:   Erik Andreas Krognes 
Styremedlemmer:  Torunn Pettersen, Petter Haagenrud, Alf Erik Resmann, 

Jones Heen, Joel Berhe, Marius Haugerud, Odd Erling 
Tessand 

 
Valgkomité:  Linn Soltvedt, Arve Ottersen, Bjørnar Holsæter 
Sportslig leder:  Bjørnar Holsæter 
 
 
Styrets arbeid 
Styret har hatt 5 styremøter i 2017.  Erfaringen er at det er vanskelig å få 
samlet alle til styremøter. Saksbehandling utover dette har foregått via epost, 
Facebook, sms eller telefon. Styret i Bøler Basket er et arbeidende styre og har 
fordelt oppgaver seg 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.  I perioder 
er arbeidsbelastningen på enkeltpersoner stor og styret har kjent på et behov 
for å profesjonalisere driften ytterligere. Som følge av det er inngått en avtale 
med et regnskapsbyrå for oppdrag på timesbasis. Se mer info lenger ned. 
Høsten 2017 har det også vært iverksatt en prosess for å ansette en daglig 
leder. Nytt styre anbefales å videreføre denne prosessen i 2018. 

 
Aktiviteter i 2017 
Kjente aktiviteter som Sommerbasket, Åpen Hall, deltagelse Skøvde-cup, 
samarbeid med Høybråten på jentesiden, kransekakesalg, Den Store 
Trenerhelgen og juleturnering har vært gjennomført også i 2017. I tillegg ble 
det avviklet en basketcamp i høstferien. 
 
Sportslig beretning 
Se eget dokument fra Sportslig Leder 
 
Økonomi, resultat og balanse 
Styret i Bøler basket har vedtatt å sette bort regnskapsføringen for 2017 til 
Finanstorget AS, et eksternt regnskapsbyrå, med erfaring fra føring av regnskap 
for idrettslag. Valget er en konsekvens av at det er krevende å holde oversikt 
over gjeldende regnskapslover, samt et ønske om å etablere en kontinuitet på 
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regnskapsførselsiden for klubben. Klubbens kasserer forestår selv daglige inn- 
og utbetalinger. Likviditetssituasjonen i Bøler basket er tilfredsstillende. Per 
01.01.2018 hadde klubben ca. 1,3 millioner kroner på konto. Bøler Basket har i 
2017 hatt en betydelig økning av trenerutgifter. Totalt vil klubben bruke i 
overkant av kr 400.000 på trenerhonorar i 2017/2018 sesongen.  
 
Viser ellers til vedlagte økonomiske dokumenter. 
 
Medlemsutvikling 

Bøler Basket er i vekst og har vokst i antall medlemmer. Per 25.02.18 er det 
registrert 232 aktive medlemmer.  


