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Årsberetning, Bø volleyballklubb 
 
Klubbens første år 
 
Bø volleyballklubb ble stiftet 9. april 2019. På stiftelsesmøtet møtte følgende 14 personer: 
Lindis Endresen, Maria B. Lange, Linda Sommerseth, Jan Åge Strangstad, Kjersti Johnsen, 
Morten Rønningen, Erling Hansen, Roy Rønne Gaasland, Hela Abaza, Jill Rakel Hjartøy, Nezar 
Talab, Lill Beate Andersen, Tove Selnes og Arve Johnsen. Etter ei bred drøfting for og imot 
opprettelse av nytt idrettslag ble det stemt og flertallet stemte for opprettelse av nytt 
idrettslag. Det ble bestemt at idrettslagets navn skulle være Bø volleyballklubb. Kontingenten 
for klubben ble bestemt at skulle være 100 kr, det laveste tillatte i henhold til gjeldende 
lovnorm. Lov for idrettslaget ble vedtatt og følgende personer ble valgt i henhold til nettopp 
vedtatt lov: 
 

Styret 2019-2020 

Leder: Morten Rønningen (2 år 2019) 

Nestleder: Jill Rakel Hjartøy (1 år 2019) 

Styremedlem: Arve Johnsen (2 år 2019) 

Varamedlemmer: Lill Beate Andersen og Roy Rønne Gaasland (1 år 2019) 

Valgkomité 

Leder av valgkomité: Odd Ivar Kristensen (1 år 2019) 

Medlemmer av valgkomité: Maria B. Lange og Linda Sommerseth (1 år 2019) 

Vara til valgkomité: Nezar Talab (1 år 2019) 

Revisorer 

Frode Josefsen og Kjersti Johnsen (1 år 2019) 

Styret har hatt 6 ordinære styremøter og et digitalt styremøte i forkant av utsatt årsmøte.  
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Som det ble bestemt på stiftelsesmøtet ble det søkt om medlemskap i Norges idrettsforbund 
og Norges volleyballforbund. Etter godkjenning i de overliggende organer ble det ordnet med 
organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret, registrering i frivilligregisteret, registrering 
som grasrotmottaker hos Norsk tipping, opprettelse av bankkonto samt gjort avtaler om 
betalingsløsninger med Buypass, Vipps og iZettle.  

Antall medlemmer per 31. desember 2019 var 57 (tallet som skal rapporteres inn til NIF) og i 
skrivende stund er antallet 70 medlemmer.  

Klubben starta med tilbud til 3 grupper. Jenter 15, Gutter 15 og minivolley for 6.-7. klasse. Nå 
er det 6 grupper i sving med treninger hver uke. Minivolley for 2.-5. klasse ble starta høsten 
2019, 13.januar 2020 ble det starta opp herretreninger og 3.februar ble det starta opp 
dametreninger.  

 

Minivolleyball, 2.-5. klasse (spillere født 2009 og 2012) 

Denne gruppa har ei trening i uka, torsdager 19.00-20.00. Trenerne er Martin Kristensen og 
Nezar Talab. Jenter og gutter trener sammen, 2 jenter og 5 gutter. Her har det vært litt økning 
i det siste så antallet er litt høyere enn registrert per 31.12.19. Denne gjengen deltok på si 
første distriktsturnering på hjemmebane i Bø lørdag 5. oktober 2019. Der fikk de møte lag fra 
naboklubbene ØKSIL og Sortland VBK. Dessverre ble den oppsatte regionsturneringa på Myre 
skrinlagt, men neste regionsturnering blir og hjemme helga 21.-22. mars. Der håper vi å spille 
mot enda flere klubber. 

 

Minivolleyball, 6.-7. klasse (spillere født 2007 og 2008) 

Denne gruppa har to treninger i uka, tirsdager kl. 17.30-18.30 og torsdager 18.30-20.00. 
Trener er Morten Rønningen; og June Langås, Jill Rakel Hjartøy og Maria Albrigtsen har vært 
medtrenere. Jenter og gutter trener sammen, 4 jenter og 12 gutter. Sesongens første 
turnering var distriktsturnering hjemme i Bø 5. oktober. 3 lag fra denne gruppa reiste til Bodø 
på regionsturnering helga 8.-9. februar. Der fikk vi spille mot lag fra Sortland, Bodø, Leirfjord 
og Mosjøen. De neste turneringene denne sesongen er 21.-22. mars på hjemmebane, og 
NNM U13, som spilles på Sortland 25.-26. april.  På grunn av restriksjonene som følge av  
Covid-19 ble det dessverre ikke noen turneringer eller treninger etter 10. mars. 
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U15, 8.-10. klasse (spillere født 2004-2006) 

Denne gruppa har to treninger i uka, tirsdager kl. 18.30-20.00 og torsdager 20.00-21.30. 
Trenerne er Morten Rønningen og Erling Hansen. Jenter og gutter trener sammen, 6 jenter og 
11 gutter. 19.-20. oktober stilte vi med ett lag i G15 i Øksneshallen, vi stilte med både gutter 
og jenter på laget. Neste turnering i Bodø 23.-24. november stilte vi både J15 og G15. Det var 
litt få spillere på J15, men med tillatelse til å stille med 1 gutt på banen så fikk vi til å stille lag i 
begge klasser. Til sammen 13 spillere hadde ei super helg i Bodø. På turneringa på Sortland 
15.-16. februar endra vi strategi og fikk med jenter fra yngre aldersgruppe. Grunnet sykdom 
og skader ble vi bare 5 spillere, men Grønnåsen IL fra Bodø hadde mange spillere med ,og vi 
fikk låne spillere hos dem. Sporty og sosialt! Guttene er flere og vi stilte med fullt lag der. På 
turneringa på Sortland holdt landslagstrener for J17, Hazel Margrethe Perrens, 
inspirasjonssamling for de som ville være med. Det ble ei flott økt for både spillere og trenere! 
Fjerde og sesongens siste U15 runde er på Finnsnes og vi planlegger å stille med både G15 og 
J15 lag 18.-19. april. På grunn av restriksjonene som følge av  Covid-19 ble det dessverre ikke 
noen turneringer eller treninger etter 10. mars. 

Damer 

Det er om lag 15 aktive med og på mandagene kl. 20.00-21.30 er det gjerne 8-12 på trening. 
Maria Albrigtsen leder treningene. Dette er et treningstilbud, og vi stiller per i dag ikke i 
konkurranse. 

Herrer 

For herrene er antallet på trening omtrent det samme som for damene. Ambisjonsnivået er 
og det samme. Sitat fra en av spillerne: «Dette er ukas høydepunkt!» God stemning og bra 
spill. 
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Kurs og kompetanseheving 

For klubben har dette vært et aktivt år, også med tanke på kompetanseheving.  

Først ut var Morten Rønningen som tok trener 2 -kurs høsten 2019. De praktiske delene av 
kurset gikk over to helger i september, 6.-9. september i Øksneshallen og 20. -22. september i 
Tromsø.  

Videre gikk klubben friskt ut med klubbutviklingskveld torsdag 26. september. Kate Sønstebø 
fra Norges volleyballforbund ledet oss gjennom en kveld der vi hadde fokus på hva vi vil med 
Bø volleyballklubb. 

De fleste av styrets medlemmer tok e-læringskurset «Innføring i styrearbeid for idrettslag» på 
styremøtet 27. oktober, - lærerikt og nyttig.   

Hele 11 var med på minitrenerkurs i Bøhallen lørdag 2. november. Morten Hunstad, leder i 
Region Nord, var instruktør på kurset. Det var en fin miks av 6 ungdommer og 5 voksne med 
på kurset. Ungdommene var Martin R. Kristensen, Mina S. Rønningen, Martin Andersen, 
Roman Bernatsky, Brage Rønne Gaasland og Elena Johnsen. Voksne deltagere var Maria 
Albrigtsen, June Langås, Jill Rakel Hjartøy, Nezar Talab og Erling Hansen. Minitrenerkurset er 
modul 1 av trener 1 kurs. Modul 2 ble holdt dagen etter. Martin, Jill Rakel, June, Nezar, Erling 
og Maria tok og modul 2, og er med det halvvegs i løypa for å være ferdig utdanna Trener 1 i 
volleyball. 

16. november var 4 av klubbens fremadstormende spillere på U15-lagene med på regelkurs i 
Øksneshallen. Martin R. Kristensen, Mina S. Rønningen, Brage Rønne Gaasland og Elena 
Johnsen tok kurset, og er godt i gang med de 6 praksiskampene som skal til før de kan bli 
vurdert og bli Dommer 1.  

10. mars, var det klart for Klubbutviklingskurs, - del 2. Dette var samme dag som skoler og 
barnehager i Bø ble stengt på grunn av Covid-19. Naturlig nok valgte de fleste av klubbens 
medlemmer å holde seg hjemme, men de 5 som møtte i fikk ei fin økt med fokus på klubbens 
verdigrunnlag. Klubbutviklingskurset ble nok en gang trygt ledet av Kate Sønstebø.  

I perioden med stengte idrettshaller tok både idrettskretsen og volleyballforbundet grep og 
tilbød flere digitale kurs og seminar. Leder i klubben deltok i på kurset «Innføring i 
Klubbadmin», «Faktuerering i klubbadmin» og kurset «Motorisk trening» med Matt Van 
Wezel, sportssjef i Norges volleyballforbund. 

 



 

 5 

 

Egne arrangement 

Første turnering i egen regi var distriktsturnering for minivolleyball. 5 lag fra ØKSIL og 4 lag fra 
Sortland VBK kom og spilte sammen med 8 lag fra oss. Totalt 17 lag deltok og det ble spilt 33 
kamper på 6 baner i løpet av 3 ½ time lørdag 5. oktober.  

Juleavslutninga gikk av stabelen 12.desember. Mer enn 40 spillere møtte opp, og med trenere 
og foreldre ble vi over 60 stk til stede i Bøhallen. Så å si alle 60 deltok i twist-turnering og det 
var god innsats av både store og små. Vi runda av med frukt og pølser i brød før alle fikk gaver 
fra Fjordkraft. Gaven var refleksvester til alle som møtte opp. Pølser og frukten ble sponsa av 
Sparebank 68 Nord. 

 

Sponsing, gaver og annen støtte 

Alle denne aktiviteten hadde ikke vært mulig uten støtte fra gode venner. Bø volleyballklubb 
har i klubbens første år hatt Sparebank 68 Nord, Fjordkraft, Calanus Oil og Spar Bø som 
sponsorer. Vi har et godt samarbeid med Sport 1 Sortland og som medlem i klubben kan du 
blant annet få 20% rabatt på sko og treningstøy som du har bruk for som volleyballspiller.  I 
tillegg har vi fått gaver fra Sparebank 68 Nord sitt gavefond Lokalbidraget, Reno-Vest IKS og 
Sparebank 1 Nord-Norge sitt gavefond Samfunnsløftet. Bø kommune har bidratt med 
kulturmidler, medlemsstøtte og ikke minst hall-leia for klubbens organiserte aktivitet for barn 
og ungdom. Vi har og et godt samarbeid med Bøhallen og får god hjelp av vaktmester Christer 
Henriksen og kveldsvakt Kristian Strand.  

Takk til alle sponsorer, takk til de som har gitt oss gaver, takk til Bø kommune, takk til dere 
som har Bø volleyballklubb som sin Grasrotmottaker og ikke minst til alle spillere og frivillige 
som gjør det artig og givende å være med i Bø volleyballklubb! 

 

Styret 8. mars 2020  

Tilførsler og endringer gjort på årsmøtet 25. mai 2010 

 
 



Årsregnskap 2019
for

Bø Volleyballklubb

Organisasjonsnr. 922808260



Bø Volleyballklubb

Resultatregnskap

Note 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1 57 555
Annen driftsinntekt 1 87 335
Sum driftsinntekter 144 891
Driftskostnader
Varekostnad 2 379
Avskrivning på varige driftsmidler 2 4 857
Annen driftskostnad 72 280
Sum driftskostnader 79 517
DRIFTSRESULTAT 65 374

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 17
Sum finansinntekter 17
NETTO FINANSPOSTER 17

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 65 391

Skattekostnad på ordinært resultat 0

ORDINÆRT RESULTAT 65 391

ÅRSRESULTAT 65 391

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 65 391
SUM OVERF. OG DISP. 65 391

Årsregnskap for Bø Volleyballklubb Organisasjonsnr. 922808260





Bø Volleyballklubb

Noter 2019

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med
utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres
som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved
beregning av avskrivningsbeløp. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i
noteopplysningene.

Vedlikehold / påkostning
Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de
påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av
eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte.
Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp,
tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Note 1 - Salgsinntekt
Spesifikasjon av inntekter I år
Tilskudd 66 993
Sponsorinntekter 53 306
Kontigenter 5 700
Andre inntekter 12 416
Totalt 144 891

Antall medlemmer pr 31.12 er 57.

Noter for Bø Volleyballklubb Organisasjonsnr. 922808260



Bø Volleyballklubb

Noter 2019

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler
Avskrivningstablå

Maskiner og Driftsløsøre, Sum
anlegg inventar, verktøy,

kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1 0 0 0
+ Tilgang 13 783 20 875 34 658
Anskaffelseskost pr. 31/12 13 783 20 875 34 658

Akk. av/nedskr. pr 1/1 0 0 0
+ Ordinære avskrivninger 1 378 3 479 4 857
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 1 378 3 479 4 857

Balanseført verdi pr 31/12 12 404 17 396 29 800

Prosentsats for ord. avskr. 20-20 33-33

Noter for Bø Volleyballklubb Organisasjonsnr. 922808260





Budsjett for Bø volleyballklubb 2020 
 
INNTEKTER  
Sponsorinntekter      84 000  
Barteavtaler     18 000  
Kontingenter        5 000  
Andre tilskudd      13 000  
Grasrotandel      10 000  
Treningsavgift senior       16 000  
Kiosksalg       10 000  
Overnatting         1 650  
MVA kompensasjon         6 800  
SUM INNTEKTER 164 450 
  
UTGIFTER  
Varekostnad, varer for videresalg           2 000  
Leie maskiner, inventar, datasystemer mm           3 000  
Inventar/utstyr         10 000  
Møte, kurs, oppdatering o.l.         20 000  
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig         30 000  
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig         30 000  
Treningsavgift senior         16 000  
Medlemskontingenter         20 000  
Påmelding serier, turneringer etc         18 000  
Påmelding serier, turneringer etc           8 000  
Gaver og premier           2 500  
Forsikringspremie           1 404  
Bank- og kortgebyr           2 000  
SUM UTGIFTER 162 904 
  
Sum resultat         1 546  

 


