
Til 
Medlemmene i Moss Basketballklubb 
(Innkalling med forslag til dagsorden er publisert på www.mossbasket.no og Facebook NN. mars 
2018) 
 
 
Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2018 
 
 
Velkommen til årsmøte i Moss Basketballklubb.  
Årsmøtet finner sted i Nøkkelandhallen onsdag 4. april 2018 kl 1800. Møtet blir gjennomført i Kambo 
IL´s klubblokaler. Disse finner dere i annen etasje i nøkklandhallen, inngang til venstre for kiosken. 
 
Dagsorden 
 

1. Åpning og konstituering 
Valg av ordstyrer 
Valg av referent 
Valg av to personer til å underskrive protokoll 
Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 
Godkjenning av stemmeberettigede (medlemmer fylt 15 år) 
 

2. Styrets årsberetning 
Gjennomgang av klubbens arbeid i 2017 
 

3. Regnskap 
Gjennomgang av klubbens regnskap for 2017 
 

4. Arbeidsplan 
Styrets forslag til arbeidsplan for 2018 
 

5. Kontingent for 2018/2019 
Styrets forslag: kr 300 (uendret) for spillende medlemmer. 
I tillegg kommer treningsavgift som fastsettes av styret og lisens som fastsettes av Norges 
Basketballforbund. 
 

6. Budsjett 
Styrets forslag til budsjett for 2018 
 

7. Innkomne forslag  
 

8. Valg 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

Styret 
 

Moss, 13. mars 2018 
 

 
 

Lars Sundell 

 
 

Thorn Th. Helgesen 
 
 

Urfan Hussain 
 

 

 
 
 



Moss Basketballklubb: Årsberetning for 2017 
 
 
Styrets sammensetning 
Styret har bestått av: 
 
Leder   Lars Sundell 
Kasserer  Thorn Th. Helgesen 
Styremedlem  Urfan Hussain 
 
Styrets arbeid 
Det har vært avholdt styremøter etter behov. Klubben er registrert i Brønnøysundregistrene, og 
klubben er fortsatt medlem i NIF. 
 
Aktiviteter 
Klubben har sesongen 2017/2018 hatt fire lag som har spilt regionserie; ett herrelag (4M ØST), et 
GU17 lag, et GU15 lag og et GU13 lag. I tillegg har klubben et Easybasket (EB) lag for barn i 5 og 6 
klasse. Disse barna har deltatt på EasyBasket-turneringer. Klubben forsøkte også høsten 2017 å 
starte opp et EasyBasket Challenge (EBC) lag for barn i første til fjerde klasse, men pga lavt oppmøte 
(2-3 stykker på trening) og mangel på trenere så ble denne aktiviteten dessverre stoppet etter ca 6 
uker. Klubben har for tiden ikke noe aktivt mosjonslag. 
 
Klubben har trent i Nøkkelandhallen og på Ramberg skole. 
Klubben har dyktige trenere, og hovedtrenere har vært John Pettersen og Marianne Wold. Disse har i 
tillegg til å ha hovedansvar for EB, GU13 og GU15 også bidratt stort med trening av GU17 laget.  
Terje Lund har i tillegg trent GU17 laget. Herrelaget har hatt Urfan Hussain som trener. 
Klubben har for tiden ikke noen ungdomskoordinator. 
 
Medlemmer 
Medlemsoversikt per 31.12.2017 og 31.12.2016: 
 
 31.12.2017 31.12.2016 
Barn på basketskole (EB) 11 24 
Guttespillere (GU13, GU15 og GU17) 28 19 
Herrelag (4H) 19 18 
Andre voksne medlemmer 11 0 
Sum 69 61 

 
Økonomi 
Klubben har i 2017 endret regnskapssystem og tatt i bruk Visma e-accouting til regnskapsføringen. Fakturering 
og medlemsregister håndteres av Klubbadmin og innbetalinger av Buypass Management. 
Klubben gikk i 2017 med et overskudd med kr 37 763 og hadde kr 155 001 innestående på konto pr 31.12. 2017. 
Overskuddet skyldes i hovedsak tilskudd, og særlig tilskudd fra Sparebankstiftelsen på kr 26 656 til diverse utstyr. 
Enkelte av kostnader knyttet til anskaffelsen av dette utstyret ble bokført i 2016. 
Klubben har i 2017 hatt utgifter til kjøp av drakter på kr 15 570. Draktene forventes å ha en levetid som medfører 
at en slik kostnad ikke vil oppstå i 2018. 
 



Treningsavgiften var kr 900 per halvår for lag som spiller serie. Medlemskontingenten var på kr 300 
per år. Avgift for basketballskolen var kr 400 for per halvår inkludert medlemskontingent og deltagelse 
på Easy Basket-turneringer. Det har fortsatt vært 50 % søskenmoderasjon på treningsavgift gjeldende 
fra barn nr 2 (gjelder ikke basketskolen). Arbeidet til trenere og øvrig støtteapparat er basert på 
frivillighet.  
 
 

Moss, 12. mars 2018 
 

Lars Sundell 
 

 
Urfan Hussain 

 
Thorn Th. Helgesen 

 
 
 

 



 
Regnskap for 2018 og forslag til budsjett for 2018 
 
MOSS BASKETBALLKLUBB Regnskap 2017 Budsjett 2018 

   

Driftsinntekter   

Salgsinntekter (Enjoy) 7 600  

Tilskudd 103 722 65 000 

Medlemskontingenter 25 000 30 000 

Treningsavgifter 44 550 50 000 

Egenandeler 8 400 10 000 

Sum driftsinntekter 189 272 155 000 

   

Driftskostnader   

Varekjøp (Enjoy) 5 610  

Idrettsutstyr 24 805 10 000 

Annet driftsmateriell 5 298 5 000 

Dommerhonorar 17 500 20 000 

Andre honorarer 3 300 4 500 

Datakostnad 535 500 

Møter, kurs, oppdatering etc. 8 489 6 000 

Annen kontorkostnad 5 665 3 000 

Bilgodtgjørelse 12 099 15 000 

Reisekostnader 4 716 5 000 

Påmelding serier, turneringer etc 48 439 50 000 

Gaver 3 320 4 000 

Forsikringspremier 1 990 2 000 

Bank og kortgebyrer 1 885 2 000 

Annen kostnad (sosiale tiltak) 7 928 15 000 

Sum driftskostnader 151 579 142 000 

   

Driftsresultat 37 693 13 000 

   

Renteinntekter 70 70 

   

Årsresultat 37 763 13 070 

  



 
MOSS BASKETBALLKLUBB - Balanse pr 31.12. 2017  

 01/01/2017 31/12/2017 

EIENDELER - Omløpsmidler   

Utestående fordringer  12 286 

Forskuddsbetalte kostnader  3 000 

Bankinnskudd 150 008 155 001 

SUM EIENDELER 150 008 170 287 

   

EGENKAPITAL OG GJELD   

Egenkapital 01.01. 2017 -130 824 -130 824 

Årsresultat 2017  -37 763 

Egenkapital 31.12. 2017  -168 587 

   

Kortsiktig gjeld -19 184 -1 700 

   

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -150 008 -170 287 

 



 

Regnskap 2016 - Moss Basketballklubb 
 
På grunn av overgang til Visma e-accouting for regnskapsføringen er postene i regnskapet for 2017 ikke 
direkte sammenlignbare med regnskapet for 2017. 
 
Saldo på konto 1. januar 2016     180 131,22 
        
Inntekter       
Drifts- og aktivitetsstøtte fra Moss kommune 0,00     
LAM/GLOW-midler 49 285,00     
Andre støtteordninger 10 000,00     
Sponsorinntekter 0,00     
Medlems- og treningsavgifter, lisenser 80 600,00     
Salg av klubbartikler 15 200,00     
Egenandeler cuper 15 026,00     
Renteinntekter 78,00     
        
Sum inntekter 170 189,00 170 189,00   
        
Kostnader       
Seriekostnader 69 217,00     
Lisenser 16 425,00     
Driftskostnader (baller, drakter mv) 47 424,25     
Kjøp av klubbartikler 28 201,00     
Kurs 650,00     
Cupkostnader 25 296,90     
Miljøtiltak 13 098,00     
        
Sum kostnader 200 312,15 200 312,15   
        
Resultat/økning av kassebeholdningen   -30 123,15 -30 123,15 
        
Saldo på konto 31. desember 2016 

 
  150 008,07 

        
  
 
 
 



 
Moss Basketballklubb: Revisjonsberetning for 2017 
 
Revisor har revidert regnskapet for perioden 01.01.2017- 31.12.2017. 
Bankinnskudd er kontrollert og funnet i orden. 
Alle posteringer og bilag er gjennomgått og funnet i orden. 
Året 2017 er gjort opp med et overskudd på kr 37 773. 
 
Moss, 12. mars 2017 
 
 
 
Marit Mortensen Fjeld     Håkon Vindenes 
Revisor       Revisor 



Moss Basketballklubb: Arbeidsplan for 2018 
 
Basketskole og Easy Basket-turneringer 
Klubben ønsker å videreføre det vellykkede tilbudet med basketskole og deltagelse på Easy Basket-
turneringer for de yngste. For å fremme integrering og rekruttering blant de yngste, skal kostnaden for 
å delta på basketskolen og Easy Basket-turneringer være lav. 
For å kunne fortsette med dette tilbudet er klubben avhengige av at foreldere stiller som trenere for de 
yngste spillerne.  
 
Guttelag 
Det planlegges å stille med tre guttelag i seriespill for 2017/2018; G14, G16 og G18. Hvis man får nok 
intereserte spiller så ønsker vi klubben også å flere lag.  
 
Jentelag 
Klubben har et sterkt ønske om å etablere et jentelag. Dette er avhengig av et tilstrekkelig antall 
spillere, halltid og trenere.  
 
Herrelag 
Klubben vil også i sesongen 2018/2019 stille lag i 4M. 
 
Mosjonslag 
På grunn av meget begrenset tilgang på halltid så har klubben pr i dag ikke noe tilbud til mosjonslag. 
Det er et ønske om å opprette dette, men det avhenger av at klubben får tildelt mere halltid i neste 
sesong. En av grunnen til den reduserte tilbudet er at Hoppern skole er under bygging, og lag som 
tidligere har benyttet haller der har nå blitt flyttet til andre haller. Det er forventet at denne situasjonen 
vil fortsette frem til ferdigstillelse av Hoppern skole høsten 2019 
 
Rekruttering og media 
Klubben ønsker å kunne jobbe mere målrettet mot media for å øke rekrutering til klubben. For å få 
dette til er klubben avhengig av et større styre. Målet for 2018 er å a minst en person fra hvert lag 
representert i styret så man kan jobbe mere aktivt med oppgave ut over den daglige driften. 
  
Det er et ønske om øke rekrutteringen til klubben spillere, spesielt til jentelag. I tillegg vil videreføring 
av basketskole og deltagelse i Easy Basket-turneringer være avgjørende for å få etablert nye lag for 
unge spillere. 
 
Lokale aviser og blader inviteres til å dekke basketskolen, seriekamper og basket-campen på 
Nøkkeland. Arbeidet med å få jevnlig dekning fra seriekamper og turneringer må prioriteres. 
 
Sponsing og søknad om støtte 
Arbeidet med å søke offentlig støtte og skaffe sponsorer videreføres.  
 
Trenere og treningstider 
Tilgang på trenere og tilstrekkelig halltid i egnet hall er en forutsetning for klubbens videre utvikling. To 
prioriterte oppgaver for 2018 er å sikre tilgang på trenere og skaffe mer treningstid i full hall på 
Nøkkeland. 
 
Kompetanseutvikling 
Det skal tilbys trener- og dommerkurs i samarbeid med forbundet. Unge spillere oppfordres til å delta 
på idrettslederkurs og engasjere seg i klubbens ledelse. Klubben vil tilby trenerkurs til forelder og 
andre som ønsker å stille som trenere for klubben. 
 
Involvering av unge 
Valgkomiteen oppfordres til å arbeide aktivt for at unge stiller til valg i styret og andre funksjoner i 
klubbens ledelse. 
 
Involvering av foreldre 
For å sikre en bærekraftig drift av klubben er det avgjørende at flere foreldre trekkes aktivt inn i 
klubben. Dette gjelder så vel som trenere, lagledere, styreverv, til sekretariatsoppgaver og ifm kjøring 
til kamper.  
 
 
 



Klubbmiljø 
Arbeidet med å utvikle et godt og inkluderende klubbmiljø skal fortsette. Dette vil konkret skje gjennom 
å fortsatt arrangere sosiale tiltak som basket-camp, pizza- og bowlingaften, grillkveld og annet. 
Deltagelse på cuper, Street Basket-turneringer og Easy Basket-turneringer er også viktig. Det skal 
videre arrangeres spillermøter med gjennomgang av miljøavtaler. 
 
 

Moss, 12. mars 2018 
 

Lars Sundell 
 
 

Urfan Hussain 

 
Thorn Th Helgesen 

 



Moss Basketballklubb: Valgkomiteens innstilling for 2018 
 
Styre 
Leder Lars Sundell  På valg 
Styremedlem (kasserer) Thorn Th. Helgesen  ikke på valg  
Styremedlem Urfan Hussain  ikke på valg 
Styremedlem (G13) Lasse Lyby  2 år - nyvalg 
 
Valgkomité 
Leder Paul Holm  2 år - nyvalg 
Medlem Charlotte Evensen Ventura  2 år - nyvalg  
Medlem Elisabeth Eriksen  ikke på valg  
 
Revisor 
Jon Erik Haave  2 år - nyvalg 
Håkan  Hanson  2 år - nyvalg  
 
 

Moss, 13. mars 2018 
 

Lars Sannes 
 

 
Paul Holm 

 
 
 


