Årsmøteprotokoll 2021 for Bø volleyballklubb
Onsdag 2.juni kl. 19.00 i B-salen, Bøhallen
Saksliste
1.

Godkjenne de stemmeberettigede.

2.

Velge dirigent.

3.

Velge protokollfører.

4.

Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.

Godkjenne innkallingen.

6.

Godkjenne sakslisten.

7.

Godkjenne forretningsorden.

8.

Behandle idrettslagets årsberetning.

Morten, Vegard, Maria, Johan Jakob, Erling, Tove

Morten

Tove

Johan Jakob, Erling

Årsberetning for Bø volleyballklubb 2021
På tross av utfordringene knytta til Covid 19 så har det vært et aktivt år for klubben. Ved
inngangen til 2021 hadde Bø volleyballklubb 123 medlemmer, mer enn dobbelt så mange
som året før, - da hadde vi 57 registrerte medlemmer.
Styret 2020/2021
Leder: Morten Rønningen (2 år 2019)
Nestleder: Maria Albrigtsen (2 år 2020)
Styremedlem: Arve Johnsen (2 år 2019)
Varamedlemmer: Lill Beate Andersen og Roy Rønne Gaasland (valgt for 1 år 2020)
Ungdomsrepresentant: Martin Rosales Kristensen (valgt for 2 år 2020)
Valgkomité
Leder av valgkomité: June Marita Langås (valgt for 1 år 2020)
Medlemmer av valgkomité: Maria B. Lange og Nina Sannes (valgt for 1 år 2020)
Vara til valgkomité: Ole Martin Andersen (valgt for 1 år 2020)
Kontrollkomité
Medlem: Per Strand (valgt for 1 år 2020)
Medlem: Kjersti Johnsen (valgt for 1 år 2020)
Varamedlem: Nezar Talab (valgt for 1 år 2020)

Styret har hatt 5 styremøter.

Lagene/gruppene
I vår klubb trener jenter og gutter i sammen.
Nå på tampen av innendørssesongen har vi faste aktiviteter 6 økter i hallen per uke.
Ballsidighet og leik for barn i barnehagealder med trenerne Hilde Klaussen og
Marion Pedersen (spreke bestemødre). Her er det gjerne omlag 20 barn på trening
hver onsdag.
Minivolley 1.-3. klasse med Martin R. Kristensen og Nora Jakobsen som trenere,
også omlag 20 på trening hver tirsdag.
På torsdager er det Minivolley 4.-6. klasse med Martin R. Kristensen som trener.
Noe varierende oppmøte i løpet av året, - fra 9 til 2 spillere på trening.
U15 med Morten Rønningen som trener. Spillere fra 7. og 8. klasse. Her har vi variert
fra 10 på trening til å bare være 2-3 på tampen av sesongen. De siste treningene har
treningsgruppa trent sammen med U17.To treninger i uka.
U17 har og Morten Rønningen som trener, -her er Erling Hansen med som co-trener
i tillegg. Dette er ei stødig treningsgruppe som og trener to ganger i uka. Rundt 12
på trening hver gang.
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, 6-15 møter opp.

Aktiviteter
Det ble en tidlig slutt på sesongen 2019/2020 i og med at det meste ble stengt ned
og at vi ikke fikk trene før lenge etter opprinnelig oppsatt sesongavslutning.
Vi fikk heldigvis noen fine arrangementer i løpet av sommeren for flere av gruppene i
klubben. G15 og J15 gjorde en flott dugnadsinnsats med å rydde plast på
Gaukværøya 21. juni. Det ble en super dag med miljøinnsats, sandvolleyball på
stranda, grilling, solbrenthet og penger i reisekassa.

Bø Beach Volleyball Tour 2020
Gjensidigestiftelsen støttet klubben for å få til Bø Beach Volleyball Tour 2020. Vi ble
med i Regineprogrammet og 28. juli arrangerte vi sandvolleyballskole for barn i
småskolealder og turnering for de som var større. Mellom 40 og 50 deltagere spilte i
strålende sommervær og det ble delt ut flotte premier til puljevinnerne og til de som
ble heldige og ble trukket ut. Deltagerne var en fin miks av spillere fra egen klubb,
ØKSIL, Sortland VBK og feriegjester. Planen var å arrangere sandvolleyturneringer
på Søbergstranda og i Hovden i tillegg, men været tillot ikke det før høsten slo inn.

Trenerkurs
Høsten kom og vi fikk en tilnærmet normal oppstart på sesongen. Vi fikk arrangert
trener 1 kurs, modul 3 og 4 siste helga i august. 7 deltakere fikk økt
trenerkompetansen sin, for en av deltagerne var dette de to siste modulene på
trener 1 utdanninga. Martin R Kristensen ble med dette ferdig utdanna Trener 1.
Etter denne helga fikk vi flere trenere på plass og kunne tilby treninger til flere
grupper.

Smashing fredag
Fredag 18. september arrangerte klubben vår første Smashing fredag i samarbeid
Idrett uten alkohol og Bø ungdomsklubb. Dette ble den første av 5 flotte fredager
med volleyball som en inkluderende aktivitet. Fredag 19. februar fikk vi besøk flydd
inn fra Oslo. Åsmund Kleivenes, prosjektleder i Idrett uten alkohol, kom og holdt et
godt foredrag om idrett og alkohol. Han ble med på hele økta i hallen og det ble en
flott fredagskveld. Vi skulle gjerne arrangert flere Smashing fredag, men i periodene
der det har vært restriksjoner på antall som kan samles og samfunnet ble stengt ned
så ble ikke det mulig. Vi ser fram til å fortsette med dette prosjektet som og er en
flott dugnad for å få inntekt til klubben.

Åpen regionstrening
Hele 17 spillere fra klubben stilte på åpen regionstrening på Sortland 11. oktober og
fikk god instruksjon og motivasjon. 4 jenter stilte i tillegg på åpen regionssamling på
Myre 7. november

U17 og U15 turneringer
Vi fikk kun spille ei turnering denne sesongen. Guttene stilte med to lag på Sortland
helga 24. og 25. oktober. G15 og G17. Dette ble første turnering med 6 spillere på
banen for spillergruppa 2007-2008. Jentene spilte på Myre, de stilte i J17. Ei flott
helg med mange kamper. Synd det ble den eneste denne sesongen.

Minivolleyballturnering i Bø
Lørdag 31. oktober arrangerte vi det som ble sesongens eneste turnering for
minivolleyball. Hele 19 lag deltok. 4 lag fra Sortland, 5 fra ØKSIL og hele 10 lag fra
oss! Dette ble en virkelig flott dag som vi fikk skryt fra de andre klubbene for.

Sandvolleyballskole
Vi er godt i gang med planlegginga av sandvolleyballskole for barn og unge i
sommer. Prosjektet ble igangsatt etter å ha fått støtte fra Gjensidigestiftelsen. Denne
støtten satte ballen i gang og mange andre har blitt med for å støtte oss videre med
dette prosjektet. Mer om det i neste årsmelding!

Utsatte prosjekter
Vi prøvde å få arrangert dommerkurs, trenerkurs og serierunde for G15, men alle
disse måtte utgå pga covid 19 restriksjoner.

Sponsing, gaver, samarbeidsprosjekter og annen støtte
Alle denne aktiviteten hadde ikke vært mulig uten støtte fra gode venner. Bø
volleyballklubb har også i år hatt Sparebank 68 Nord, Fjordkraft, Calanus Oil og
Spar Bø som sponsorer. I tillegg har Egil Kristoffersen og sønner, Inventum Vesterålen kontorsenter, Bulldozer maskinlag, Framsikt, Lerøy og Byggern støttet
oss. Samarbeidet med Idrett uten alkohol om det 3-årige prosjektet Smashing
fredag er et virkelig godt prosjekt for oss, også økonomisk. Lills Regnskap fører
regnskapet!

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 10% på treningstøy som du har bruk for som
volleyballspiller. I tillegg har vi fått gaver fra Gjensidigestiftelsen og Reno-Vest IKS.
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

9.

Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning,

kontrollutvalgets beretning.

Årsregnskap 2020
for
Bø Volleyballklubb
Organisasjonsnr. 922808260

Bø Volleyballklubb

Resultatregnskap
Note

2020

2019

233 341
106 060
339 401

59 971
84 919
144 891

2 483
9 929
154 594
167 005
172 396

2 379
4 857
72 280
79 517
65 374

25
25
25

17
17
17

172 421

65 391

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

172 421

65 391

ÅRSRESULTAT

172 421

65 391

172 421
172 421

65 391
65 391

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

1
2,3

5
4

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

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

Årsregnskap for Bø Volleyballklubb
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Balanse pr. 31.12.2020
Note

31.12.2020

31.12.2019

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Sum varige driftsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Krav på innbetaling av selskapskapital
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

Årsregnskap for Bø Volleyballklubb

5
5

27 567
0
27 567
27 567

12 404
17 396
29 800
29 800

18 170
415
0
18 585
216 788
235 373
262 941

0
0
1 331
1 331
74 638
75 969
105 769
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Bø Volleyballklubb

Balanse pr. 31.12.2020
Note

31.12.2020

31.12.2019

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

6

234 092
234 092
234 092

65 391
65 391
65 391

7

20 875
20 875
20 875

20 875
20 875
20 875

6 961
1 013
7 974
28 849
262 941

10 069
9 434
19 503
40 378
105 769

Bø i Vesterålen den 2. februar 2021

Morten Rønningen

Maria Albrigtsen

Arve Idar Johnsen

Styrets leder

Nestleder

Styremedlem

Årsregnskap for Bø Volleyballklubb
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Bø Volleyballklubb

Noter 2020

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.

Noter for Bø Volleyballklubb
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Bø Volleyballklubb

Noter 2020
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadføres i samme periode som tilhørende inntekt.
For prosjekter som er har øremerkede midler der aktiviteten ikke erfullført ved periodens
utløp, foretas det inntektsavsetninger.

Note 1 - Salgs- og sponsorinntekter
Spesifikasjon av inntekter

I år

i fjor

3 280
212 676
17 385
233 341

6 665
49 375
3 931
59 971

I år

i fjor

Tilskudd fra Bø kommune
Lokale aktivitetsmidler
Samfunnsutbytte
Utviklingsmidler - Tullball
Utviklingsmidler - Barn 6-12år
Grasrotandelen
Andre inntekter

4 500
25 380

13 700
16 793
36 500

7 500
7 500
12 035
23 575

0
11 416

Totalt

80 490

78 409

Salgsinntekter
Sponsorinntekter
Barteavtaler
Totalt

Note 2 - Offentlige tilskudd
Spesifikasjon av tilskudd

Note 3 - Adre inntekter
Spesifikasjon av andre inntekter

I år

i fjor

Medlemskontingenter
Treningsavgift junior
Treningsavgift senior
Egenandeler

12 300
810
4 500
4 000

5 600
910
0
0

Totalt

21 610

6 510

Antall medlemmer pr 31.12 er 123.
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Noter 2020

Note 4 - Annen driftskostnad
Spesifikasjon

I år

i fjor

Kontor og administrasjonskostnader
IT-kostnader

388

249

64 627
17 836
8 137
51 935
16 175

12 060

154 594

72 280

Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter
Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege13 332
Reise- og oppholdskostnader
Serie- og turneringskostnader
Andre kostnader
Totalt

14 947
19 100
25 924

Note 5 - Avskrivning på varige driftsmidler
Avskrivningstablå
Maskiner og
anlegg

Anskaffelseskost pr. 1/1
+ Tilgang
Anskaffelseskost pr. 31/12

34 658
7 696
42 354

Akk. av/nedskr. pr 1/1
+ Ordinære avskrivninger
Akk. av/nedskr. pr. 31/12

4 857
9 929
14 786

Balanseført verdi pr 31/12

27 567

Prosentsats for ord. avskr.

20-33
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Noter 2020

Note 6 - Egenkapital
Aksjekapital /
selskapskapital

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

Pr 1.1.
Tilført fra årsresultat
Andre transaksjoner:

0
0
0

65 391
172 421
-3 720

65 391
172 421
-3 720

Pr 31.12.

0

234 092

234 092

Note 7 - Øvrig langsiktig gjeld
Spesifikasjon
Periodisert kostnad

Noter for Bø Volleyballklubb

I år

i fjor

20 875

20 875

Organisasjonsnr. 922808260

Kontrollutvalgets beretning for 2020
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Bø volleyballklubb sin beretning.
Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig

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.
Kontrollutvalget

skal

påse

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 [ev.
administrasjon]. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for
2020.
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 172 421, og ved årsavslutning 2020 økte den frie egenkapitalen med kr
172 421.
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 2020 godkjennes av årsmøtet.

Sted, dato

Signatur medlem 1

Signatur medlem 2

10.

Behandle forslag og saker.

-ingen innkomne saker
11.
Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å
fastsette treningsavgifter.
a)
Innstilling kontingent:
Kontingenten beholdes som 100 kr per medlem.
Innstilling treningsavgift:
Det skal ikke være treningsavgift for medlemmer under 19 år.
Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for voksne.

12.

Vedta idrettslagets budsjett

Godkjent med de endringer som er gjort.

Budsjett 2021
INNTEKTER
Smashing Fredag
Sponsorinntekter
Kontingent
Kulturmidler
Sandvolleyballskole
MVA-kompensasjon
Grasrotandel
Støtte til trenerkurs fra NVBF
SUM INNTEKTER

kr 50 000,00
kr 50 000,00
kr 10 000,00
kr 8 800,00
kr 90 000,00
kr 13 000,00
kr 10 000,00
kr 20 000,00
kr 251 800,00

UTGIFTER
Smashing Fredag
Utstyr til treninger
Kontingenter til NVBF
Spillerlisenser
Trenerkurs
Sandvolleyballskole
Deltagelse på regionssamlinger
Reisekostnader turneringer
Klubbforsikring
Hettegensere etc
Gaver og premier
SUM UTGIFTER

kr 25 000,00
kr 20 000,00
kr 10 000,00
kr 20 000,00
kr 20 000,00
kr 70 000,00
kr 7 000,00
kr 30 000,00
kr 1 600,00
kr 20 000,00
kr 2 500,00
kr 226 100,00

RESULTAT
13.

kr 25 700,00

Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Ingen forslag til endringer.

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 (velges for 2 år)
Nestleder: Maria Albrigtsen (valgt for 2 år i 2020 ikke på valg i år)
Styremedlem: Maria Bergseng Lange (velges for 2 år)
Varamedlem: Lill Beate Andersen (velges for 1 år i 2021)
Varamedlem: Johan Jakob Vetleseter (velges for 1 år i 2021)
Ungdomsrepresentant: Martin Rosales Kristensen (valgt for 2 år i 2020 ikke på
valg i år)
b)
Medlem av kontrollkomité: Per Strand (velges for 1 år i 2021)
Medlem av kontrollkomité: May Oddrun Olsen (velges for 1 år i 2021)
Varamedlem kontrollkomité: Marion Pedersen (velges for 1 år i 2021)

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.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Styrets innstilling:
Leder: Tove Selnes
Medlemmer: Vegard Bergseng Rødsand og Erling F. Hansen
Varamedlem: Theo Gooding

_______________________________
Erling F. Hansen

_______________________________
Johan Jakob Vetleseter

