
Årsberetning	Bøler	Basket	2019	 Side	1	
 

 

Årsberetning 2019 
 

 

 
 



Årsberetning	Bøler	Basket	2019	 Side	2	
 

Styre, ledelse og administrasjon 
 
Leder Linn Soltvedt 
Styremedlemmer Erik Andreas Krognes, Morten Lund, Alf Erik Resmann, Jones Heen  
Sportslig leder Alexis Garras 
Valgkomité Håkon Røed, Arve Ottersen og Bjørnar Holsæter 
Revisor Per Inge Øye Hansen 
 
Styrets arbeid 
 
Styret i Bøler Baskets arbeid er styrt av de rammene som er satt av årsmøte, som er visjonen 
vår, «basket for alle» og vedtektene. Dette er et bredt mandat. Det er de siste årene 
arbeidet mye med administrasjonen av klubben, herunder automatisering og forenkling, 
samt å oppfylle stadig økende formelle krav til å drive klubb. Klubben har vokst de siste 
årene og teller om lag 100 flere medlemmer enn i 2014, og hadde netto vekst i 
medlemsmassen også gjennom 2019, til tross for at det store 2001 laget gikk inn i et 
samarbeid med Oppsal og flere dro til andre klubber.  
 
Styret ansatte i 2018 en daglig leder og Bøler Basket hadde gjennom hele 2019 Ida Nygaard 
fungerende i stillingen på deltid. Bakgrunn for ansettelsen var klubbens vekst og at 
belastningen på et arbeidende styre ble for stor, med den konsekvens at klubbens drift ble 
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. Ved å sette ut regnskap til Finanstorget, ansette daglig leder samt i større grad å 
legge opp til arbeid gjennom utvalg og komitéer har styret gjennom 2019 greid å få på plass 
flere retningslinjer, herunder for støtte til cuper og lønnstrapp for trenere blant annet, samt 
en mer strukturert tilnærming til driften og økt egen kompetanse innenfor klubbdrift. I 
etterkant av å ha vedtatt sportsplanen på årsmøte i 2018, ble det igangsatte en prosess der 
nye og gamle styremedlemmer fikk en gjennomgang av krav til styrearbeid samt at det ble 
arrangert en klubbutviklingskveld i november 2019 åpen for alle medlemmer. Tiltakene som 
kom frem i dette arbeidet skal brukes som underlag til å arbeide videre med forankring av 
Bøler Baskets verdier.   
 
Styret har hatt 5 ordinære styremøter i 2019. I tillegg er det avholdt ett ekstraordinært 
styremøte i september 2019 vedrørende første divisjon herrer, samt nevnte 
klubbutviklingskveld fasilitert av Oslo Idrettskrets der styret hadde møteplikt. To av 
styremøtene hadde eksternt innslag, henholdsvis «styrearbeid i praksis», holdt av Oslo 
Idrettskrets og klubbutviklingskurs for styrer i regi av Norges Basketforbund. Saksbehandling 
utover dette har foregått via epost, Facebook, sms eller telefon.  
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Bøler Basket er 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 alltid brukte mye tid på å få på plass trenere, men har dessverre opplevd at 
enkelte lag har vært sårbare og preget av hyppige trenerbytter. Derfor initierte styret et 
arbeid med fokus på å rekruttere trenere internt for et par år siden, og styret har i 
samarbeid med sportslig leder fått på plass 32 trenere for første gang før seriestart av 
sesongen 2019/2020. Det var i de fleste tilfeller mer enn en trener per gruppe. Dette har 
hatt to effekter; Det ene er at mange er unge hvilket krever mye ressurser og veiledning fra 
sportslig leder og styret. Det andre er at samlede midler til trenerhonorarer har vokst 
betydelig med å engasjere så mange ressurser, og det må jobbes videre for å sikre at de blir i 
klubben. Styret ser imidlertid på dette som en svært viktig investering for å sikre et godt 
sportslig tilbud til alle aldre og nivåer, som er kjernen i klubbens visjon. 
 

 
Aktiviteter i 2019 
Kjente aktiviteter som Sommerbasket, Åpen Hall, samarbeid med Høybråten på jentesiden, 
kransekakesalg, Den Store Trenerhelgen og juleturnering har vært gjennomført også i 2019.  
 
Sportslig beretning 
Se eget dokument fra Sportslig Leder 
 
Økonomi, resultat og balanse 
Styret i Bøler basket har vedtatt å sette bort regnskapsføringen også for 2019 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 01.01.2020 hadde klubben 1,3 millioner kroner på konto.  
 
Salgsinntektene fra kiosken økte i 2019 sammenlignet med 2018, men ble motvirket av 
bortfall av sponsorinntekter fra OBOS. OBOS-inntektene kom i 2018 som resultat av at Bøler 
Basket arrangerte regionsmesterskapet sammen med Oppsal. 
 
Effekten av å ansette daglig leder har gitt en positiv effekt. Daglig leder har igangsatt flere 
prosjekter, hvilket har gitt en økt andel Andre tilskudd. Prosjektene er tiltak for økt 
rekruttering og bidrar også til at yngre ressurser får en arena å arbeide som aktivitetsledere.  
 
Medlemskontigenter er gått ned fra forrige år til tross for økt antall medlemmer og økt 
treningsavgift. Det er fakturert om lag samme beløp som i fjor, men det var per 31.12.2019 
ca. 35.000 ubetalte fakturaer. Bøler Basket har lavere treningsavgift for de yngre 
årsklassene. Kombinert med et større frafall i de eldre årsklassene 2001 og 2002 har ikke de 
yngres treningsavgifter og økende medlemsmasse kompensert for bortfallet av 
medlemskontingenter. Sommerbasketen i 2019 hadde et lavere antall påmeldte 
sammenlignet med tidligere år, noe som dro ned inntektene. 
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Til sammen resulterte disse faktorene til et bortfall i inntekter på 99.916 kroner, og endte på 
1.621.434. 
 
Styret i Bøler Basket økte i sesongen 2018/2019 lønnen til alle trenere, og spesielt de yngre 
trenerne for å stimulere rekruttering for å håndtere en voksende medlemsmasse. Dette har 
fått effekt i 2019 regnskapet og økt både kurs og trenerhonorarer. Behovet for nye trenere, 
både på seniornivå og for de yngre vil fortsette i 2020 dersom målet om 2 trenere per 
treningsgruppe og kontinuitet i trenergruppen skal opprettholdes. 
 
Daglig leder har vært ansatt gjennom hele 2019 og følgelig er driftskostnadene økt som følge 
av dette. Region Øst fakturerte sesongen 2018/2019 først i mars 2019 og belastet dermed 
2019 regnskapet med 1,5 sesong. Utgifter til lag og seriespill øker i tillegg på bakgrunn av at 
flere lag enn tidligere spiller dobbel serie.  
 
Viser ellers til vedlagte økonomiske dokumenter. 
 
Medlemsutvikling 
Bøler Basket er i vekst og har vokst i antall medlemmer. Per 10 mars 2020 er det registrert 
275 aktive medlemmer, en liten økning fra fjorårets 262.  


