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1.         Godkjenne de stemmeberettigede. Vedtatt 

Tilstede: Morten Rønningen, Maria Albrigtsen, Magnus Wangsbro Rabben, Maria B. 
Lange, Silje Solberg, Tove Selnes, Heidi Lehtonen, Ida Jørgensen. 

2.         Velge dirigent. Morten Rønningen 

3.         Velge protokollfører. Tove Selnes 

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. Maria Albrigtsen og Heidi 
Lehtonen 

5.         Godkjenne innkallingen. Godkjent. 

6.         Godkjenne saklisten. Godkjent. 

7.         Godkjenne forretningsorden. Godkjent. 

9.         Behandle idrettslagets årsberetning, regnskap, styrets økonomiske 
beretning, kontrollutvalgets beretning. (Vedtatt årsberetning, regnskap, styrets 
økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning ligger nederst i dokumentet) 

Årsberetning Vedtatt 

Regnskap 2021 Vedtatt 

Kontrollutvalgets beretning Vedtatt 
 
10.       Behandle forslag og saker.        

Sak 10 A 

Forslag til vedtak: Årsmøtet i Bø volleyballklubb vedtar å sette av 100 000kr av 
overskuddet fra 2021 til etablering av sandvolleyballanlegg. Vedtatt. 

Sak 10 B 

Forslag til vedtak: Årsmøtet i Bø volleyballklubb vedtar at klubben skal bidra til god 
inkludering av nyankomne flyktninger. Vi stiller med gratis trening og skal hjelpe til 
med å bringe deltakere til og fra treninger og andre aktiviteter med klubben. Vedtatt. 

 

 



Sak 10 C 

Forslag til endring i vedtekter 

Bakgrunn: Alle må minst fylle 15 år det året de velges inn i styret. Etter 10. klasse 
flytter de aller fleste på hybel og får vansker med å følge opp styreansvar. 

Forslag til vedtak: Alle valg til styret velges for 2 år. Unntaket er 
ungdomsrepresentant som velges for ett år. Vedtatt. 

11.       Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å 
fastsette treningsavgifter. 

a) Styrets innstilling til kontingentsats for 2023: Kontingenten skal fortsatt være 
100 kr per medlem. Vedtatt. 

b) Innstilling treningsavgift: Det skal ikke være treningsavgift for medlemmer 
under 19 år. Vedtatt. 

c) Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for voksne. Vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.       Vedta idrettslagets budsjett  

 

 

Vedtatt med endring. 

Inntekter   
Smashing Fredag   kr    50 000,00  
Sponsorinntekter  kr  110 000,00  
Kontingent  kr    16 000,00  
Kulturmidler  kr    10 000,00  
Sandvolleyballskole  kr  100 000,00  
MVA-kompensasjon  kr    16 000,00  
Grasrotandel  kr    10 000,00  
Prosjektmidler  kr    20 000,00  
Lokale aktivitetsmidler   kr    40 000,00  
Diamantvolley  kr    60 000,00  
Sum  kr  432 000,00  
    
Utgifter   
Smashing Fredag   kr    10 000,00  
Spillerlisenser  kr    12 000,00  
Klubbkontingent  kr      4 000,00  
Miniturneringer  kr    10 000,00  
Sandvolleyballskole  kr    80 000,00  
Baller og annet utstyr  kr    36 000,00  
Trenerkurs 2022  kr    20 000,00  
Kick-off til høsten  kr    30 000,00  
Diamantvolley  kr    60 000,00  
Deltakelse på trenerseminar 3 stk  kr    20 000,00  
Deltakelse på NM U15 Volda  kr  100 000,00  
Hall-leie  kr    20 000,00  
Deltakelse på U15 turneringer  kr    30 000,00  
Sum  kr  432 000,00  



13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Ingen endring. 

14.       Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, 1 styremedlem, 1 ungdomsrepresentant og 2 
varamedlemmer. 

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.  

Valgkomitéens innstilling: 

a)  

Leder: Morten Rønningen (valgt for 2 år i 2021, ikke på valg i år) 

Nestleder: Heidi Lehtonen (velges for 2 år) Valgt. 

Styremedlem: Maria Bergseng Lange (valgt for 2 år i 2021, ikke på valg i år) 

Varamedlem: Lill Beate Andersen (velges for 1 år i 2022) Valgt 

Varamedlem: Erling Hansen (velges for 1 år i 2022) Valgt 

Ungdomsrepresentant: Stina Mari Kristensen (velges for 1 år i 2022) Valgt 

 

b) 

Medlem av kontrollkomité: Per Strand (velges for 1 år i 2022) Valgt 

Medlem av kontrollkomité: May Oddrun Olsen (velges for 1 år i 2022) Valgt 

Varamedlem kontrollkomité: Marion Pedersen (velges for 1 år i 2022) Valgt 

 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

Innstilling: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i 
de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Vedtatt. 



d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

Styrets innstilling: 

Leder: Tove Selnes Valgt 

Medlemmer: Silje Solberg og Maria Albrigtsen Valgt 

Varamedlem: Magnus Wangsbro Rabben Valgt 

 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Albrigtsen        Heidi Lehtonen 
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Sammen med årsregnskapet og styrets økonomiske beretning skal årsberetningen gi et bilde av 
aktivitet og økonomisk status i idrettslaget. 
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Styrets	sammensetning	2021/2022	
 

Leder: Morten Rønningen (2 år 2021) 

Nestleder: Maria Albrigtsen (2 år 2020) 

Styremedlem: Maria B. Lange (2 år 2021) 

Varamedlemmer: Lill Beate Andersen og Johan Jakob Vetleseter (valgt for 1 år 2021) 

Ungdomsrepresentant: Martin Rosales Kristensen (valgt for 2 år 2020) 

 

Styrets	arbeid	
 

Styret har hatt 3 styremøter og ellers kontakt per telefon og sms. Leder i styret har i tillegg 
deltatt på årsmøte i Bø idrettsråd. Morten har og vært leder i Utvalg for kompetanse -og 
utvikling i NVBF Region Nord i perioden.  

 

Idrettslagets	organisering	

Valgkomité	
Leder av valgkomité: Tove Selnes (valgt for 1 år 2021) 

Medlemmer av valgkomité: Vegard B. Rødsand og Erling F. Hansen (valgt for 1 år 2021) 

Vara til valgkomité: Theo Gooding (valgt for 1 år 2021) 

Kontrollkomité	
Medlem: Per Strand (valgt for 1 år 2021) 

Medlem: May Oddrun Olsen (valgt for 1 år 2021) 

Varamedlem: Marion Pedersen (valgt for 1 år 2021) 
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I vår klubb trener jenter og gutter sammen. 

Nå på tampen av innendørssesongen har vi 6 ulike grupper i sving i hallen per uke.  

Ballsidighet	og	leik		
Ballsidighet og leik for barn i barnehagealder med trenerne Hilde Klaussen og Marion 
Pedersen (spreke bestemødre). Tommy Strand stepper inn som ansvarlig voksen ved behov. 
Det er over 30 unger som er med på aktiviteten, oppmøtet varierer, men det vanlige er 
omlag 20 på hver trening. Dette tilbudet er etterhvert blitt en flott møtearena for barn og 
foreldre. Treningene er onsdager kl. 17.00-18.00. 

Minivolley	1.-3.	klasse		
Minivolley 1.-3. klasse med Heidi Lehtonen som hovedtrenere og med Kristina Johnsen og 
flere foreldre som assistenttrenere. Her er det og omlag 20 på trening hver gang, antall 
medlemmer i årsklassene er ca. 30. Denne gjengen trener tirsdager kl. 18.00-19.00. 

Minivolley	4.-7.	klasse	
På den andre siden av skilleveggen er det Minivolley 4.-7. klasse med Morten Rønningen 
som hovedtrener og Nadja Kustova som assistenttrener. Her er det et ganske stabilt antall 
spillere på omlag 15 hver trening. Treningene foregår 18.00-19.30. 

Diamantvolleyball	
Tirsdager er den store volleyballdagen i Bøhallen. Nytt av året, første trening tirsdag 1. 
februar, er tilbudet om Diamantvolley. Diamantvolley er vårt tilbud til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Der er det med 5 utøvere og vi er gjerne 7-8 trenere. Her er spillere, 
trenere, foreldre og ledsagere med på banen og vi er ganske mange på gulvet. Øyvind Bjugn 
Aasan er hovedtrener med god hjelp av hjelpetrenere fra U15 og etterhvert Erling Hansen. 
Treningene for denne gruppa er tirsdager 19.00-20.00. Vi er en av 8 klubber i landet som 
tilbyr Diamantvolley, heldigvis er det flere klubber som er i oppstartsfasen. 

U15	
Mandager og onsdager er det U15 som er i sving. Morten Rønningen og Erling Hansen er 
trener og assistenttrener. Spillere fra 8. -10. klasse. Her har vi hatt ei fin økning utover 
sesongen med flere og flere på trening.  Spillere som har vært ute et års tid har funnet 
tilbake og det er nå gjerne 11-12 på treningene. I og med at mange spillere på fjorårets U17 
(2005-kullet) flytta på hybel datt lufta ut av ballongen på det treningspartiet. De av spillerne 
på 2006-kullet som fortsatt er med, trener med U15 og får spille ordinært seriespill med 
U15. 

Dametreninger	og	herretreninger	
Damer og herrer trener mandager, og da ofte på samme bane. Her har Maria Albrigtsen styr 
på opplegget. Her har det vært fint oppmøte i periodene vi har fått lov å trene.  
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Aktivitet	
Siden årsmøtet i 2. juni 2021 har det mye aktivitet i Bø volleyballklubb.  

Sandasol		
Søndag 13. juni fikk klubben besøk av NVBF og prosjektet Sandasol. Volleyballforbundet var 
på bobilturne med sandvolleyballinstruktør brasilianske Vitor Macedo og klubbutvikler Kate 
Sønstebø. 18 av klubbens ungdommer fikk god instruksjon i sandvolleyball og å organisere 
for sandvolleyball. Etter ei artig, men forblåst økt på stranda hadde styret og Kate ei økt om 
klubbutvikling og veien videre. Vi hadde meldt inn sandvolleyball som aktuell sak og ble 
enige om at etablering av et sandvolleyballanlegg ved Bøhallen vil være noe som vil være 
bra for å få sandvolleyball som mer organisert aktivitet i klubben. 

Sandvolleyballskole	2021	
Besøket fra Sandasol bidro sterkt til at klubben kunne arrangere sandvolleyballskole for barn 
og ungdom 21.-23. juni. 11 av klubbens ungdommer var engasjert som instruktører under 
sandvolleyballskolen. Tilsammen var 50 barn og ungdom aktive i klubbens andre 
sandvolleyballskole. Alle deltakerne fikk t-skjorte, drikkeflaske, caps, egen sandvolleyball, 
deltakermedalje og lunsj alle tre dagene.  Sandvolleyballskolen ble en del av Bø kommunes 
sommerskole og var et gratis tilbud til alle barn og ungdom i Bø. I tillegg til støtte fra Bø 
kommune fikk vi veldig god hjelp og støtte fra Gjensidigestiftelsen, Samfunnsløftet, Egil 
Kristoffersen og sønner, Fjordkraft, Bulldozer Maskinlag, Sport 1 Sortland, grunneierne på 
Fjærvoll, og foreldre til deltakerne. Det å kunne tilby sommerjobb til klubbens ungdom er og 
noe vi kan være stolt av.  

Det må og nevnes at Bøhallen stilte opp og lot oss få ha de to første dagene innendørs slik at 
vi slapp å spille på oss neglesprett. Godværet kom siste dag og da flytta vi ut til 
Fjærvollstranda og vi fikk spille ordentlig sandvolleyball.  

Sandvolleyballturneringer	
Under Reginedagan, onsdag 28. juli, arrangerte vi ei sandvolleyturnering på Fjærvollstranda 
og traff godt med været. Etter ei uke med regn og tåke fikk vi godvær og et fint 
arrangement. Det var et stort koronautbrudd akkurat i denne perioden og med det 
begrensninger på antall deltakere. Vi valgte å ha ei lita turnering framfor å måtte avlyse på 
grunn av antallsbegrensninger. I år fikk vi deltakere fra egen klubb og fra Sortland VBK. 

Siste sandvolleyballaktivitet var ei lita turnering på Nordahlsstranda 19. august. Vi ble ikke 
så mange, men det ble ei fin stund sammen med spillere fra Sortland VBK også her.  

Sandvolleyballskolen og sandvolleyballturneringer for 2022 er under planlegging og vi har 
fått positive signaler fra Samfunnsløftet om at de vil støtte sandvolleyballskolen også i år, så 
da er det bare å håpe at flere ser nytten i gratis sommeraktiviteter for barn og muligheter 
for sommerjobb for ungdom.  
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Trenerkurs	
Første helga i september fikk vi arrangert trener 1 kurs, modul 1 og 2 i Bøhallen. Morten 
Hunstad fra Bodø var instruktør og 9 ungdom og voksne deltok. 8 fra egen klubb og 1 fra 
Sortland VBK.  God innsats og fin sammensetning i deltakergruppa. Volleyballerfaringa 
spente fra å ha kun å ha spilt volleyball på skolen til å være Norges beste spiller flere år! 

Smashing	fredag	
Vi er inne i vårt andre år med samarbeid med Idrett uten alkohol om prosjektet Smashing 
Fredag. Siden forrige årsmøte har vi arrangert Smashing Fredag i samarbeid med 
ungdomsklubben juni, oktober, desember, januar og nå i mars. 

Også i år ble det det færre Smashing Fredag enn ønsket på grunn av covid-nedstenging. 
Spillere på voksentreningene og styremedlemmer har deltatt på disse fredagskveldene som 
en hyggelig dugnad. Smashing Fredag er et flott prosjekt som gir ungdom en arena å være 
sosiale på fredagskvelder 

 

Minivolleyballturneringer	
Vi arrangerte sesongens første distriktsturnering i Bøhallen lørdag 21. september. Vi stilte 
med 11 lag og fikk besøk av 3 lag fra Sortland. Det ble et flott arrangement i Bøhallen.  

Neste turnering var regionsturnering på Myre i 30. -31.oktober. Der stilte vi med 5 lag. Vi 
hadde meldt på flere lag, men pga. mye covid-smitte i omløp, så fikk vi stort forfall dagen før 
turneringa. De yngste spillerne spilte en dag og de større spilte begge dager. Vi som dro fikk 
spille mot lag fra BK Tromsø, Sortland VBK og Øksil. 

Søndag 13. mars stilte vi med 8 lag på distriktsturnering på Sortland og fikk en strålende dag 
sammen med lag fra Sortland VBK og Øksil.  

Neste turnering er regional turnering helga 23.-24. april på Sortland. Da satser vi på en dag 
med kamper for de yngste og to dager og overnatting for de største. Vi gleder oss til 
sesongens siste miniturnering og til å få spille mot flere klubber.  

Forrige sesong ble det bare gjennomført ei eneste miniturnering. 

 

U15	turneringer	
Første turneringa for sesongen var 23.-24. oktober i Tromsø. 5 spennende kamper med 
mange jevne og spennende sett.  

Serierunde 2 ble arrangert på Myre 20.-21. november. Laget sørga for førsteplass i runden 
og ble med det klubbens første lag som tok førsteplass i en serierunde.  
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Serierunde 3 i januar ble avlyst. NNM og serierunde 4 ble slått sammen og spilt 12.-13. 
februar. Der sikra G15 seg bronsjemedalje. De to beste lagene var direktekvalifisert til 
deltakelse i NM i Volda, men vi fikk lov å sette oss opp på liste over lag som ønsker å delta 
hvis sjansen skulle by seg.  

Serierunde 5 gikk av stabelen i Bodø 19.-20. mars og 7 ungdommer spilte denne helga.  

Sjansen bød seg, vi får lov til å delta i NM U15 i Volda!  

Torsdag 31. mars setter 9 ungdommer og tre voksne seg på fly sørover for å delta på NM 
U15 sammen med 47 andre lag fra hele landet. Vi stiller i G15 som førstreisgutter, hele 
gjengen. Vi ser fram til å reise på tur i lag, ta fri fra skole, bli kjent med nye folk, spille 
kamper, delta på bankett og få mange nye erfaringer som kanskje vil bli minner for livet. 

Vi kan trygt si at denne sesongen ble mye bedre enn forrige sesong, som hadde kun ei 
turnering. 

Regelkurs	og	dommerkurs	
Onsdag 24. november ble treningstida brukt til regelkurs for klubbens U15 spillere. Alle 
aktive spillere skal kjenne reglene og dette kurset er første trinn på dommer 1 utdanning.  Vi 
hadde 6 fra U15 påmeldte til den praktiske delen av dommerkurs under serierunde 5 i Bodø 
19.-20. mars, men kurset ble avlyst i siste liten. Vi håper på at nytt kurs blir satt opp tidlig i 
neste sesong.  

Annet	
Morten Rønningen har vært med i utvalg for kompetanse og utvikling i Region Nord. Som en 
del av dette utvalgsarbeidet var det Kick-off i hovedstaden 6.-7. november. I tillegg til at 
dette var inspirerende og lærerikt, så var det stor stas å se at Bø volleyballklubb var å se på 
film og plakater i lokalene i hele helga. Håvard B. Rødsand hadde laga en flott dronefilm fra 
Sandasol-besøket i juni. Hvem kunne tro at en hvit bobil i bevegelse kunne så bra ut!  

Morten var en av deltakerne på NVBFs satsing på å utdanne lærere i hvordan volleyball kan 
og bør spilles i skolen. Han deltok i det først lærerutviklingskurset i Tromsø. Etter det har det 
blitt utdanna lærerinstruktører flere steder i landet. Morten har holdt ett lærerkurs for 
kollegaer i Bø.  

Tirsdag 15. mars fikk vi besøk fra NVBF på diamantvolleytreninga. Silje Torberntsson, 
ansvarlig for paraidrett i NVBF og John Walstad, ildsjel med mange års erfaring med 
diamantvolley fra Vestli Il/ Stovner sportsklubb i Oslo. Veldig hyggelig med gjester som 
kommer med medaljer og kompetanse!  
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Sponsing,	gaver,	samarbeidsprosjekter	og	annen	støtte		
Alle denne aktiviteten hadde ikke vært mulig uten støtte fra gode venner. Bø volleyballklubb 
har i 2021 hatt Sparebank 68° Nord, Fjordkraft, Elektro Installasjon, Spar Bø, Vesterålskraft 
bredbånd, Elkjøp Vesterålen, Framsikt, Lerøy, Egil Kristoffersen og sønner, Inventum 
Vesterålen kontorsenter, Bulldozer maskinlag, Bygger´n og Reno Vest om sponsorer.  

Samarbeidet med Idrett uten alkohol om det 3-årige prosjektet Smashing Fredag er et 
virkelig godt prosjekt for oss, også økonomisk.  

Vi har og 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 Gjensidigestiftelsen og Samfunnsløftet.  Vi har søkt og fått 
prosjektmidler fra Nordland idrettskrets, Nordland fylkeskommune, Bø kommune og Norges 
volleyballforbund. 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.  

 

Medlemstall	
Medlemstall, betalende medlemmer 2021 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og eldre Totalt 

Kvinner 10 30 5 3 22 70 

Menn 14 19 14 1 27 75 

Totalt 24 49 19 4 49 145 

 

 2019 2020 2021 2022 (antall registrerte per d.d.) 

Kvinner   70 81 

Menn   75 86 

Totalt 59 121 145 167 
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Tallene for 2022 viser et øyeblikksbilde og viser antall registrerte aktive i medlemsregisteret 
per dags dato. Det er grunn til å tro at i denne lista er det enkelte som har flyttet og sluttet, 
det er og grunn til å tro at vi får flere som melder seg inn i løpet av året. Så langt i 2022 har 
Bø volleyballklubb fått 21 nye medlemmer. Tallene som skal rapporteres inn til Norges 
idrettsforbund er antallet som har betalt kontingenten i 2022 per 31.12.2022. 

Styrets	økonomiske	beretning	
Som regnskapet viser går klubben med overskudd i 2021. Deler av overskuddet er øremerka 
tilskudd fra Nordland idrettskrets. 50 000kr er tildelt for å kunne gjøre et godt arbeid i 
prosjekteringa av sandvolleyballanlegg. 10 000 kr er gave fra Lokalbidraget til etablering av 
sandvolleyballanlegg. Begge disse beløpene er plassert på egen konto for prosjektet. 
Midlene skal gå til blant annet innleie av fagfolk til å se på aktuelle områder og ta målinger 
av grunn mm. Eventuelle tinglysninger etc. kan og inngå i dette. Vi har mange prosjekter i 
tillegg til de ordinære treningene og seriespill, dette har utløst mye ekstra støtte og 
sponsing. Sandvolleyballskolen kan vi si var en suksess, gratis sandvolleyballskole for 
deltakerne og likevel økonomisk lønnsomt for klubben. Vi har en del utgifter foran oss, blant 
annet vil reise og deltakelse i NM by på utgifter på nær 100 000 kr. Vi har ennå ikke fått 
regninga fra hall-leie for voksentreningene høsten 2021.  

Selv om klubben har utgifter foran seg så ønsker styret å foreslå for årsmøtet å sette av 
100 000 kr av overskuddet til egenkapital for å få på plass et sandvolleyballanlegg i løpet av 
2022/2023. 

 

Takk!	
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! 

 

Signatur	
 



Årsregnskap for 

BØ VOLLEYBALLKLUBB 
922 808 260 

Regnskapsår 
01.01.2021 - 31.12.2021 

 
 
 
 
 

 



BØ VOLLEYBALLKLUBB 
922 808 260 

Resultatregnskap 
  Note 2021   2020 
Driftsinntekter         
Salgsinntekt 1 256 117   233 341 
Annen driftsinntekt  2,3 227 884   106 060 
Sum driftsinntekter   484 001   339 401 
          
Driftskostnader         
Varekostnad   -5 042   -2 483 
Lønnskostnad  4 -28 775   0 
Avskrivning på varige driftsmidler og 
immaterielle eiendeler 

5 -8 689   -9 929 

Annen driftskostnad   -115 903   -154 594 
Sum driftskostnader   -158 409   -167 005 
          
Driftsresultat   325 592   172 396 
          
Finansinntekter         
Annen renteinntekt   0   25 
Sum finansinntekter   0   25 
          
Finanskostnader         
Annen finanskostnad   -155   0 
Sum finanskostnader   -155   0 
          
Netto finans   -155   25 
          
Ordinært resultat før skattekostnad   325 437   172 421 
          
Ordinært resultat   325 437   172 421 
          
Årsresultat   325 437   172 421 
          
Overføringer         
Annen egenkapital  6 325 437   172 421 
Sum overføringer   325 437   172 421 



BØ VOLLEYBALLKLUBB 
922 808 260 

Balanse pr. 31.12 
  Note 2021   2020 
EIENDELER         

Anleggsmidler         

Varige driftsmidler         
Maskiner og anlegg 5 18 878   27 567 
Sum varige driftsmidler   18 878   27 567 
          
Sum anleggsmidler   18 878   27 567 
          
Omløpsmidler         

Fordringer         
Kundefordringer   800   18 170 
Andre kortsiktige fordringer  1 438   0 
Krav på innbetaling av selskapskapital   4 735   415 
Sum fordringer   6 973   18 585 
          
Bankinnskudd, kontanter og lignende         
Bankinnskudd, kontanter og lignende   556 806   216 788 
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende   556 806   216 788 
          
Sum omløpsmidler   563 779   235 373 
          
SUM EIENDELER   582 657   262 941 



BØ VOLLEYBALLKLUBB 
922 808 260 

Balanse pr. 31.12 
  Note 2021   2020 
EGENKAPITAL OG GJELD         

Egenkapital         

Opptjent egenkapital         
Annen egenkapital 6 559 529   234 092 
Sum opptjent egenkapital   559 529   234 092 
          
Sum egenkapital   559 529   234 092 
          
Gjeld         

Annen langsiktig gjeld         
Øvrig langsiktig gjeld  7 20 875   20 875 
Sum annen langsiktig gjeld   20 875   20 875 
          
Kortsiktig gjeld         
Leverandørgjeld   2 215   6 961 
Annen kortsiktig gjeld   38   1 013 
Sum kortsiktig gjeld   2 253   7 974 
          
Sum gjeld   23 128   28 849 
          
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   582 657   262 941 

  
 
 

Bø i Vesterålen, 26.mars 2022    

Morten Rønningen 
Styrets leder 

Maria Albrigtsen 
Nestleder 

Martin Rosales Kristensen 
Styremedlem 

 

Maria Bergseng Lange 
Styremedlem 

     

  



BØ VOLLEYBALLKLUBB 
922 808 260 

Noter 

Regnskapsprinsipper 

Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmesene for 
små organisasjonsledd tilknyttet NIF. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter er registrert i 
den perioden de er inntjent og utgifter er registrert i den perioden de er påløpt. 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre 
eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett 
år er klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men ikke til høyere verdi enn gjelden 
knyttet til anleggsmidlet. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn 
balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt 
nedskrivning til virkelig verdi. 

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske 
levetiden men med minst et årlig beløp som tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld 
tilknyttet anlegget. 

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og fremtidig salgsverdi fratrykket 
salgskostnader. 

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger 
av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter o.l 
Bankinnskudd, kontanter o.l inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre 
betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. 

Inntektsføringsprinsipper 
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. 
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden. 
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien 
mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode. 

Periodiseringsregler 
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. 
For prosjekter som er har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens 
utløp, foretas det inntektsavsetninger. 

 

 



BØ VOLLEYBALLKLUBB 
922 808 260 

Note 1 - Salgs- og sponsorinntekter 

 I år I fjor 
Salgsinntekter  3 280 
Sponsorinntekter  212 676 
Barteravtaler  17 385 
Totalt  233 341 

 

Note 2 – Offentlige tilskudd 

 I år I fjor 
Tilskudd fra Bø kommune  4 500 
Lokale aktivitetsmidler  25 380 
Utviklingsmidler – Tullball  7 500 
Utviklingsmidler – Barn 6-12 år  7 500 
Samfunnsutbytte   
Grasrotandelen  12 035 
Andre inntekter  23 575 
Totalt  80 490 

 

Note 3 – Andre inntekter 

 I år I fjor 
Medlemskontingenter  12 300 
Treningsavgift junior  810 
Treningsavgift senior  4 500 
Egenandeler  4 000 
Totalt  21 610 

Antall medlemmer pr 31.12 er 134 

 

Note 4 – Annen driftskostnad 

 I år I fjor 
Kontor- og administrasjonskostnader – 
IT-kostnader 

 388 

Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og 
drakter 

 64 627 

Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege  17 836 
Reise- og oppholdskostnader  8 137 
Serie- og turneringskostnader  51 935 
Andre kostnader  16 175 
Totalt  154 594 



BØ VOLLEYBALLKLUBB 
922 808 260 

 

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 

  
Varige 

driftsmidler 
Anskaffelseskost 01.01. 42 354 
Tilgang i året 0 
Avgang i året 0 
Anskaffelseskost 31.12. 42 354 
Akkumulerte av/nedskrivninger pr 01.01 14 786 
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger 8 690 
Akkumulerte av/nedskrivning pr 31.12 23 476 
  
Balanseført verdi per 31.12. 18 878 

  

Note 4 - Egenkapital 

  
Opptjent 

egenkapital Sum 
Egenkapital 31.12 forrige år 234 092 234 092 
Årsresultat 325 437 325 437 
Egenkapital 31.12.2021 559 529 559 529 

  

Note 5 – Øvrig langsiktig gjeld 

  I år I fjor 
Periodisert kostnad 20 875 20 875 

 



Kontrollutvalgets beretning for 2021 
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Bø volleyballklubb sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 
organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus 
på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i 
samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.  Kontrollutvalget skal forelegges 
alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en uttalelse til de saker som ligger 
innenfor sitt arbeidsområde. Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning 
til årsmøte/ting og foreta regnskapsrevisjon. 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet 
det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets styre. Vi har 
gjennomgått styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021.   

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er 
stikkprøvemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot 
avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende regnskapsår, 
og det er avsatt for fakturakrav som ennå ikke er mottatt samt opptjente inntekter som ennå ikke er 
fakturert/mottatt.  

Balansen viser idrettslaget verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende 
dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr 31.12. Vi har vurdert at notene gir de opplysninger som er 
av betydning for å bedømme idrettslagets stilling og resultat.   

Regnskapet viser et overskudd på kr 325 592, og ved årsavslutning 2021 økte den frie egenkapitalen med kr 
325 592. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det 
som fremgår av denne beretningen. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet. 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2021 godkjennes av årsmøtet. 

Steine 26.mars 2022 

Sted, dato 

 

Signatur medlem 1      Signatur medlem 2    


