
Årsberetning Bøler Basket 2018 Side 1 
 

 

Årsberetning 2018 
 

 

 
 



Årsberetning Bøler Basket 2018 Side 2 
 

Styrets sammensetning 
Leder:   Linn Soltvedt 
Styremedlemmer:  Erik Andreas Krognes, Petter Haagenrud, Alf Erik Resmann, 

Jones Heen, Marius Haugerud, 
 
Valgkomité:  Arve Ottersen og Bjørnar Holsæter 
Sportslig leder:  Markus Åstorp Eriksen 
 
 
Styrets arbeid 
Styret har hatt 3 styremøter i 2018. Erfaringen er at det er vanskelig å få samlet 
alle til styremøter. Saksbehandling utover dette har foregått via epost, 
Facebook, sms eller telefon. Nytt av 2018 var at styret ansatte Ida Nygaard som 
daglig leder på deltid. Bakgrunn for ansettelsen var at klubben har vokst 
betraktelig de siste årene, og belastningen på et arbeidende styre ble for stor 
og klubbens drift for sårbar og avhengig av enkeltpersoner. Resultatet av 
ansettelsen av Ida Nygaard er til stor glede for klubben på flere områder. Ida 
kjenner Bøler Basket som ressursperson og ildsjel gjennom mange år, og har 
komplettert styret og sørget for å bygge strukturkapital og fremdrift i 
administrative oppgaver som ellers har stoppet opp på grunn av manglende 
kapasitet. Bøler Basket er i tillegg velsignet med mange ildsjeler i klubben, som 
alle gjør en kjempejobb for å sikre daglig drift og administrasjon. Styret setter 
stor pris på innsatsen fra alle ildsjeler og komitèer, og nytt styre bør 
videreutvikle dette fremover. Styret har også satt ut regnskapsføring til et 
regnskapsbyrå, og står for innbetaling og utbetalinger. Dette har vært en veldig 
viktig del av profesjonaliseringen av driften ytterligere som følge av en stadig 
økende medlemsmasse. 
 
Bjørnar Holsæter sa dessverre fra seg vervet som sportslig leder i juni 2018. 
Bjørnar har gjort og gjør fortsatt en fantastisk jobb for klubben som trener på 
G06/07 og altmuligmann. Styret ansatte Markus Åstorp Eriksen som sportslig 
leder etter Bjørnar Holsæter. Se sportslig beretning for hans fokusområder i 
2018/2019.  

 
Aktiviteter i 2018 
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 2018. I tillegg ble 
det avviklet en basketcamp i høstferien for andre gang med suksess samt en 
Yes I can camp med innleid instruktør.  
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Sportslig beretning 
Se eget dokument fra Sportslig Leder 
 
Økonomi, resultat og balanse 

Styret i Bøler basket har vedtatt å sette bort regnskapsføringen også for 2018 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 
regnskapsførselsiden for klubben. Klubbens kasserer forestår selv daglige inn- 
og utbetalinger. Likviditetssituasjonen i Bøler basket er tilfredsstillende. Per 
01.01.2019 hadde klubben i underkant av 1,4 millioner kroner på konto.  
 
Effekten av å ansette daglig leder har gitt en positiv effekt også i regnskapet, 
der medlemskontingenter er drevet inn med større effekt og mer systematisk 
enn det som har vært mulig tidligere. Styret i Bøler Basket har i sesongen 
2018/2019 økt lønnen til alle trenere, og spesielt de yngre trenerne for å 
stimulere rekruttering for å håndtere en voksende medlemsmasse. Behovet for 
nye trenere, både på seniornivå og for de yngre vil fortsette i 2019, og styret 
ønsker å sette av overskuddet for 2018 til trenerutvikling og rekruttering av 
trenere for å være forberedt på det som kommer. Full effekt av utgifter til 
daglig leder vil også inntre i 2019. Det estimeres av klubben vil bruke om lag 
500.000 på trenerhonorar i 2018/2019 sesongen og i overkant av 190.000 (ink 
mva) på utgifter til daglig leder.  
 
Viser ellers til vedlagte økonomiske dokumenter. 
 
Medlemsutvikling 

Bøler Basket er i vekst og har vokst i antall medlemmer. Per 10 mars 2019 er 
det registrert 262 aktive medlemmer, en økning på 11% fra året før. Det er 
mest økning i antall yngre spillere. 


