Til Medlemmene i Moss Basketballklubb
(Innkalling med forslag til dagsorden er publisert på www.mossbasket.no, samt mail til
medlemmene)

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2020
Velkommen til årsmøte i Moss Basketballklubb. Pga koronasituasjonen og usikkerheten rundt hvor
mange som vil møte opp, velger vi i år å avholde årsmøtet utendørs på
Hoppern ungdomsskole. Torsdag 13. august 2020 kl. 18.00. Det kan være lurt å ta med stol.
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 2019
3. Regnskap
Gjennomgang av klubbens regnskap for 2019
4. Arbeidsplan
Styrets forslag til arbeidsplan for 2020
5. Kontingent for 2020/2021
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 2020
7. Innkomne forslag
8. Valg

Med vennlig hilsen Styret
Moss, 25. juli 2020

Moss Basketballklubb: Årsberetning for 2019
Styrets sammensetning
Styret har bestått av:
Leder
Kasserer
Medlemsansvarlig
Styremedlem
Styremedlem

Marianne Wold
Kristin Urkedal
Tove Szwarc
Elisabeth Eriksen
Øystein Ruud-Hansen

Styremedlem
Varamedlem

Andrius Malakauskas
Håkan Nilsson

(valgt inn som erstatter for Eskild Sandhaug
etter ekstraordinært årsmøte 21/10-19)
(valgt inn etter e.o. årsmøte 21/10-19)

Styrets arbeid
Det har vært avholdt styremøter etter behov. Klubben er registrert i Brønnøysundregistrene, og
klubben er fortsatt medlem i NIF.
Aktiviteter
Pga koronapandemien fikk ingen lag fullført seriespill denne sesongen. De fleste lagene var nesten
ferdig med sine kamper, men det ble ikke deltakelse på cuper, avslutninger osv pga dette. Alle
aldersbestemte lag fikk imidlertid trent tilnærmet normalt igjen før sommerferien.
Lagene:
Klubben har sesongen 2019/2020 hatt fire lag som har spilt i seriespill;
Herrelag (3. divisjon): Pawel Wyrzykowski har vært spillende trener for dette laget.
GU17B Sylwia Blaszyk har vært coach for våre 03 og 04-spillere.
GU15 (05) og GU14 (06) har trent sammen, men spilt i hver sin serie. John Pettersen og Marianne
Wold har coachet disse lagene.
U10-12: (07-08) Denne gruppen startet opp med treninger i januar 2019, og har vokst seg stor. Pga
trenermangel har 3-4 foreldre og en 03-spiller gjort en god jobb som trener for denne gruppen, som
kun består av gutter. John Pettersen og Marianne Wold har hjulpet til ved behov. De har ikke spilt i
seriespill, men deltatt på turneringer i Fredrikstad og Halden. 08 skulle deltatt på en turnering i
Tønsberg i mars, og 07 skulle spilt treningskamp før sesongen tok slutt. Pga korona ble dette avlyst.
U7-10: (2009-2012) Denne gruppen, som består av både gutter og jenter, startet også opp i januar
2019. Her har også foreldre vært flinke til å være trenere, og de har hatt opp til 14 barn på trening.

Våre yngste spillere har deltatt på turnering i Langhus. De har også arrangert treningskamp mot
Askim, med 11 spillere med. De skulle også vært i Tønsberg og spilt, men korona satt en stopper for
det.
Jentelag: Klubben har lenge hatt et ønske om å starte opp et eget jentelag igjen. John Pettersen
hadde, i samarbeid med en Fritidsaktivitetsordning via Moss Kommune, så vidt startet opp med
trening kun for jenter før korona. Planen er å gjenopprette dette tilbudet fra høsten av.
Treningskamper og internturneringer:
De fleste lagene og treningsgruppene har arrangert treningskamper mot lokale lag. I mai 2020
hadde klubben stor suksess med en internturnering for 2005-lag. MBBK stilte med to lag her, og
totalt deltok 8 lag på denne turneringen.

Rekruttering:
Høsten 2019 deltok MBBK på Aktivitetsdagen for barn i barneskolealder i regi av Moss Idrettsråd.
Her deltok mange spillere fra G14 og G15, og vi fikk nye spillere i den yngste gruppen vår etter
dette.
Vår coach John Pettersen har, i samarbeid med Moss Kommunes Fritidsakivitet, vært på flere
barneskoler for å gi en innføring i basketball for elever (ca 11-13 år) etter skoletid. Han besøkte
Verket, Åvangen og Nøkkeland i en periode over 4-5 uker, hvor 12-15 barn deltok.
Treninger og haller:
Vi søkte om ekstra mye treningstid for sesongen 2019/2020 pga den store veksten vi hadde blant de
yngre spillerne. Vi har heldige og fikk en del treningstid i den nye hallen på Hoppern
Ungdomsskole. Vi har også trent i Nøkkelandhallen og på Ramberg skole. Hjemmekampene har
vært avholdt på Nøkkeland. Alle lagene har fått 2-3 treninger per uke.
Utdanning:
Vi har hatt fire foreldre fra U7-10 og U10-12 som har gjennomført EasyBasket-trenerkurs, JeanClaude Barungura, Ole Petter Stavem, Robert Lee og Silas Majambere. Dette har vært helt
avgjørende for å opprettholde tilbudet til våre yngste.
I tillegg har Marianne Wold fullført sin trener 2-utdanning.
Koffi Fangbedji startet opp på regiondommerkurs, men har ikke fått fullført alt pga korona.
Klubben har også holdt interne sekretariatkurs etter behov.
Søknad om økonomisk støtte:
MBBK har søkt og fått innvilget støtte for flere prosjekter for 2019/2020/2021.
Høsten 2019 fikk vi 35.000 kroner i støtte for innkjøp av drakter til 2007-2012-spillerne. Vi kjøpte
inn 50 nye drakter.
Våren 2020 fikk vi 20.000 kroner i støtte av Moss Avis og Sparebankstiftelen til utdanning av unge
trenere og dommere, i tillegg til innkjøp av basketballer str. 6 for våre fremtidige jente- og
damespillere.
Vi har også fått essensiell støtte fra LAM-midler og andre bidrag fra Moss Kommune og Moss
Idrettsråd.

Medlemmer

Økonomi
Klubben fører regnskapet i Visma e-accounting. Fakturering og medlemsregistering håndteres i
Klubbadmin og innbetalinger av Buypass Management. Klubben hadde i 2019 et overskudd på
kr16.612. Dette er kr 22.868 under budsjett. Hovedårsaken til dette er at vi har valgt å føre
manglende innbetaling av treningsavgift fra tidligere år som tap. Dette er ført i regnskapet som «Tap
på fordringer». Klubben har konto i Sparebank1 og pr 31.12.2019 innestående kr 278.254.
Treningavgiften var kr 900,- per halvår for lag som spiller i serie. Medlemskontingenten var på kr
300,- per år. Avgiften for Easybasket var på kr 400,- per halvår. Dette er inkludert medlemskap og
deltakelse på turneringer. Det har fortsatt vært 50% søskenmoderasjon på treningsavgift gjeldene fra
barn nummer 2 (gjelder ikke basketskolen).
Arbeidet til trenere og øvrig støtteapparat er basert på frivillighet.
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Moss Basketballklubb: Arbeidsplan for 2020/2021
Basketskole og Easy Basket-turneringer
MBBK bør fortsette å fokusere på rekruttering av nye, unge spillere i barneskolealder. Dette er et
viktig tiltak for å sikre rekruttering til nye lag i klubben. Denne gruppen deltar ikke i seriespill, men
har anledning til å være med på dagsturneringer der de får spillt 2-3 kamper på en dag. Målet bør
være å dele EasyBasket-gruppa inn i to, som vi hadde i 2019/2020, med to treninger i uka samt
deltakelse på turneringer og treningskamper.
Guttelag
Det er påmeldt fire guttelag i seriespill for 2020/2021; G13 (08), G14 (07), G15 (06), og G16 (05).
Jentelag
Klubben har et sterkt ønske om å etablere et jentelag. Vi startet opp med treninger for jenter født
04-08 rett før koronapandemien inntraff, og klubben bør fortsette med dette til høsten.
Herrelag
Klubben har påmeldt et lag i 3. divisjon. Dessverre var det ikke nok juniorspillere for å melde opp
lag i seriespill der, men de som ønsker, blir med på herrelaget sesongen 2020/21.
Mosjonslag
Klubben har i dag ikke noe tilbud til mosjonslag. Vi har fått tildelt nok treningstid for 2020/21 til at
det kan opprettes et slikt tilbud om er ønskelig.
Rekruttering og media
Klubben ønsker å kunne jobbe mere målrettet mot media for å øke rekruttering til klubben.
Klubben bør også i år delta på Aktivitetsdagen i regi av Moss Idrettsråd.
Sponsing og søknad om støtte
Arbeidet med å søke offentlig støtte og skaffe sponsorer videreføres. Dette er helt avgjørende for at
vi skal kunne opprettholde ønsket aktivitetsnivå.
Økonomi
MBBK er en klubb som drives på dugnad, både når det gjelder trenere og andre oppgaver i klubben.
Sesongen 2020/2021 kommer vi til å spille mange hjemmekamper på Hoppern, hvor vi også får
mulighet til å skaffe gode inntekter på kiosksalg. Styret bør være offensive med å utnytte denne
muligheten med egen kiosk.
Treningstider og kamparena
Tilgang på trenere og tilstrekkelig halltid i egnet hall er en forutsetning for klubbens videre
utvikling. Vi har fått tilstrekkelig med treningstid i Nøkkelandshallen og Hoppern for sesongen
2020/2021.

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.
Vi har fått økonomisk støtte fra Moss Avis og Sparebankstiftelsen til å sende mange på slike kurs.
Unge spillere, foreldre og andre interesserte skal få tilbud om både kampleder- og trenerkurs til
høsten.
Fra og med sesongen 2020/21 skal alle kamper live-oppdateres på nett. Det er i skrivende stund
usikkert om det er en erstatning eller et supplement for kampskjemaet som har vært brukt frem til
nå, men innføring i føring av elektronisk kampskjema må være en prioritert oppgave før sesongen
starter.
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.

Moss, 25/7-20
Styret

Moss Basketballklubb: Valgkomiteens innstilling for 2020
Styre
Leder
Kasserer
Styremedlem og web-ansvarlig
Styremedlem og medlemsansvarlig
Styremedlem
Styremedlem
Vara styremedlem

ingen
Kristin Urkedal
Lars Sundell
Tove Szwarc
Andrius Malakauskas
Kathrine Stølen
Kristin Bremer-Nebben

Valgkomité
Christian Hågensen
Ole Petter Stavem

2 år - nyvalg
2 år - nyvalg

Revisor
Jon Erik Haave
Håkan Hansson

1 år - gjenvalg
1 år - gjenvalg

Moss, 22/6-20
Paul Holm

2 år - nyvalg
1 år - gjenvalg
2 år - nyvalg
ikke på valg, 1 år igjen
ikke på valg, 1 år igjen
1 år - nyvalg
2 år - nyvalg

