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Årsberetning til årsmøte 
 

Griffen Basketballklubb 

2022 

Sammen med årsregnskapet og styrets økonomiske beretning skal årsberetningen gi et bilde av 

aktivitet og økonomisk status i klubben. 
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Styrets sammensetning 
Styrets sammensetning etter valg ved årsmøtet i mars 2022: 

• Leder: Ola Sandness 

• Nestleder: Anne A. Nordam 

• Styremedlemmer: Birgithe Hansen, Jan Sverre Lein, Daniel Roksø, Line Loktu, Gørill 

Mikalsen)  

• Varamedlemmer: Silje Lindstrøm, Mads Mikkelsen 

Følgende trakk seg fra sine verv i løpet av sesongen: Line Loktu, Gørill Mikalsen og Mads Mikkelsen. 

Silje Lindstrøm har fungert som fast medlem. 

Styrets arbeid 
Møtevirksomhet: 

• Det er avholdt 9 styremøter i løpet av 2022 

• Vi har arrangert 2 trenerforum, ett i juni og ett i august – fokus på halltid, trenerutvikling og 

engasjement fra foresatte 

• Styreleder og 1 styremedlem deltok på Den Store Baskethelgen i Oslo i september, samt 

deltatt på Digitalt Klubbmøte i april, september og november – alt i regi av Norges 

Basketballforbund 

• Styreleder representerte klubben på Harstad Idrettsråds årsmøte 

Saker som vi har arbeidet med i styret inkluderer: 

• Seriehelger og EasyBasket-arrangement 

• Overgang til heldigitalt regnskap; S68N er ny bankforbindelse og vi har integrasjon mellom 

bank og regnskap 

• Klubbutvikling – her har vi hatt konsulent fra Norges Basketballforbund inne som støtte 

• Rollefordelinger i klubb og styre – materialforvalter, sportslig leder, økonomi, 

medlemsansvarlig, EB og senior, arrangement 

• Få orden og struktur i medlemsregister, samt gode rutiner for fakturering 

• Rutiner på plass for kafevakter, reiseleder, skoleovernattinger, egenandeler, 

utleggsrapporter 

• Ny hjemmeside (www.griffenbasket.no) med fokus på nyttig informasjon som har verdi over 

lengre tid, Instagram-konto og Facebooksiden vår 

• Få på plass halltid og trenere 

• Sokkesalg som inntektskilde (salgsdugnad), Bambusa 

• Utebanen ved Harstad Stadion (i hvert fall et tappert forsøk på få til en forbedring) 

Idrettslagets organisering 
• Medlemmer i valgkomité: Wenche Georgsen, Malin Rognlid, Zerber De La Cruz Gil (Malin ut 

av komiteen og Zerber inn som fast medlem) 

• Medlemmer i kontrollutvalg: Svein Kjetil Finstad, Renate Guthaug, Baard Herman Borge 

http://www.griffenbasket.no/
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• Trenere: Sindre Lillehaug, Malin Rognlid, Maria Rognlid, Christian Henriksen, Zerber De La 

Cruz Gil, Hans Marthin Sollien, Jeff Rogers, Birgithe Hansen, Amanda Spry Hansen, Adam 

Finstad 

• Malin Rognlid har representert klubben i styret i NBBF Region Nord 

Aktivitet 
Med pandemien bak oss har vi endelig kunne både trene og spille kamper under normale forhold i 

2022.  

Lag og treningstider 
Vi har lag med spillere født fra 2014 og nedover; og har hatt lag som trener på Medkila skole, 

Harstad skole, Bergseng skole, Harstadhallen og Seljestadhallen. 

På Bergseng har vi hatt et rent jentelag, mens øvrige lag er mix. 

 

Figur 1 Treningstider sesongen 2022-23 (mandager på Medkila etter jul, samme U7-U9 på Bergseng) 

En generell utfordring har vært at det er lite aktivitet utenfor Harstad, og at vi må helt til Tromsø for 

å møte andre lag. Regionserien kom dessverre ikke i gang før i desember – og det etter påtrykk fra 

oss.  

Vi har hatt godt med rekruttering blant de yngste lagene, og opp mot U15. For U16-U19-laget 

opplevde vi en lovende start, men at 1/3 av spillerne forlot laget tidlig i sesongen. 

Turer og arrangement 
Sesongen 21/22 besto av sporadiske kamphelger så snart pandemisituasjonen gjorde det mulig – 

ingen «vanlig serie». For sesongen 22/23 meldte vi på lag i U13, U14, U15, U17 og U19. Sistnevnte 

for at også de eldste skulle få spille – og tanken var å bruke spillere fra «samla»-laget U16-U19. 

Region Nord, denne gang med dedikert støtte fra NBBF, sto for oppsett av serier.  
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Seriespillet kom ikke i gang før i desember, og da med serie for U13, U14, U15 og U19. Vi trakk ett 

lag i den eldste serien, og stilte med dermed ett lag i hver av de klassene. Kampene ble spilt i Tromsø 

(mest) og i Harstad (noen). Øvrige klubber i regionserien: Tromsø Storm Ungdom og Innstranda IL. 

26 og 27.februar – vi er vertskap for kamphelg. Rundt 80 spillere fra Tromsø, Bodø (Innstranda), 

Andenes (!) og oss. 57 3x3-kamper med blandede lag og 9 5x5-kamper. Overnatting på Seljestad 

barneskole. Godt å endelig være i gang med «normale» tilstander – etter 2 år med pandemi! 

9.-10.april – regional talentsamling (også kjent som SPU) i Tromsø. Klubben vår representert med 3 

spillere fra U15-laget. Samlingen fungerer også som forberedelser til U16-landslag. 

??. mai (?) – Tromsøtur. Hvem? Når? Hvordan? 

11.juni – EasyBasket-arrangement i Seljestadhallen. Vi fikk besøk av 2 lag fra Tromsø, som 

overnattet på Seljestad barneskole. 

29.august – oppstart av ny sesong. Gjorde et tappert forsøk på foreldremøter i forbindelse med 

første treninger, og fikk faktisk ordnet med foreldrekontakt på (nesten) alle lag.  

3.-4.september – Det Store Klubbmøtet i Oslo. 2 representanter fra styret deltok. Mange gode 

innlegg og inspirasjon til videre arbeid med klubbutvikling. 

1.oktober – Tromsø Storm Ungdom sitt BLNO-damelag på besøk for treningskamper 

4.-6.november -  

5.-6.november – Regional talentsamling (SPU) i Tromsø. Vi stiller med 4 spillere i U15-klassen og 4 

spillere i U16-klassen.  

November – dugnad: salg av Bambusa-sokker 

3.-4.desember – Regionseriehelg i Tromsø, U13, U14 og U15. 

3.desember – EasyBasket-arrangement i Seljestadhallen. Endelig fikk også de yngste lagene spille 

kamper; 1 lag fra Medkila, 2 lag fra byskolen, samt jentene fra Bergseng. Andrine, Noah, Dusan og 

Vegard S fra U16-U19-laget stilte opp som kampledere. 
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2 Kamphelg i februar - spillere fra Tromsø, Bodø, Andenes og Harstad 

 

3 Vegard, Noah og Frimann deltar på regional talentsamling i Tromsø i april 

 

4 EasyBasket-arrangement for de yngste i juni, med lag fra Tromsø på besøk. 
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5 Programmet for Det Store Klubbmøtet i september 

 

6 Treningskamper mot TSU sitt BLNO-lag på damesiden 

 

7 Isak, Vegard, Jesaulvie, Fredrik, Emil, Frimann, Noah og Martin på regional talentsamling i november (for U15 og U16) 
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8 Medkila-gruppen, ledet av Christian og Zerber, på EasyBasket-dag i desemeber. 

 

Griffen Basketballklubb på sosiale medier og Internett 

I løpet av våren fikk vi på plass en ny og forbedret hjemmeside, som vi håper kan være et bra sted 

for alle interesserte å finne informasjon. For eksempel har vi informasjon om klubbens styre og 

utvalg, treningstider, hvordan man kan registrere seg som medlem, og veiledninger/guider til 

reiseledere, kafevakter og sekretariat. Fra siden kan man også sende meldinger direkte til klubben, 

og vi har hatt en svartid på noen timer. 

 

9 Hjemmesiden vår - www.griffenbasket.no 

Vi har også intensivert bruken av Facebook, og hatt et sånn passelig jevnt trykk med bilder og filmer 

fra aktivitetene vi har hatt.  

http://www.griffenbasket.no/
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Instagramkontoen har blitt benyttet mer sporadisk. 

Medlemstall 
Antall aktive betalende medlemmer i klubben per 31.12.2022: 143 

Rapportering på medlemstall er ikke så lett som det burde være.  

Tabellen under viser antall registrerte medlemmer fordelt på kjønn og aldersgrupper per 

31.12.2022, mens tallet i parentes viser antall som hadde betalt medlemskontingent per 31.12.2022. 

Det inkluderer medlemmer som var med i sesongen 21/22 (og hadde betalt medlemskap på 

vårparten i fjor), men som nødvendigvis ikke var aktive høsten 2022.  

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

Kvinner 0 (0) 12 (10) 6 (5) 1 (1) 30 (21) 49 (37) 

Menn 0 (0) 51 (42) 50 (38) 7 (4) 45 (34) 153 (118) 

Totalt 0 (0) 63 (52) 56 (43) 8 (5) 75 (55) 202 (155) 

 

Når det gjelder aktive medlemmer, det vil si medlemmer som enten spiller, er trenere, 

styremedlemmer eller er med i andre utvalg, så ser det slik ut – og er altså noe lavere: 

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

Kvinner 0 (0) 12 (10) 5 (5) 1 (1) 20 (16) 38 (32) 

Menn 0 (0) 50 (41) 47 (36) 7 (4) 38 (30) 142 (111) 

Totalt 0 (0) 62 (51) 52 (41) 8 (5) 58 (46) 180 (143) 

 

Styrets økonomiske beretning 
Regnskapet for 2022 viser et årsresultat på 93 471 kroner, og vi hadde 476 604,07 kroner på konto 

ved årets slutt. Resultatet er 144 672 kroner bedre enn budsjettert – på inntektssiden skyldes det i 

hovedsak sokkesalg og på utgiftssiden har vi ikke brukt så mye på kurs og annen kompensasjon som 

vi hadde budsjettert for. Pga feil i fakturering fra Bambusa mangler det varekost for sokkesalget på 

2022-regnskapet, slik at det er rundt 40 000 bedre resultat enn «reelt». 

Klubben har god økonomi – vi driver med positivt resultat og har i tillegg en solid buffer på konto.Det 

er viktig at den positive økonomiske utviklingen fortsetter, slik at det kan investeres i mer utstyr og 

at vi kan dekke kostnader i forbindelse med arrangementer – både de vi reiser til og de vi holder 

selv. 
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Etter 2 år med nedstengning fikk vi endelig reist på arrangementer og arrangert egne. Vi har hatt 

som prinsipp at økonomi ikke skal være en hindring for å delta, og bevisst holdt oss på en lav 

egenandel på turer (400 kroner) selv om hurtigbåt og overnatting, samt bespisning, har kostet 

betydelig mer enn det. Resten har klubben dekket. 

Vi flyttet i løpet av 2022 driftskonto fra DNB til Sparebanken 68 Nord, og har fått satt opp 

bankintegrasjon mellom bankkonto og vårt regnskapssystem. I tillegg har vi inngått avtale om 

«underslagsforsikring» - noe som er nødvendig for alle idrettslag. 

Vi inngikk i løpet av året en avtale med Bambusa om å være ett av 2 idrettslag i Harstad som kan 

selge sokker på dugnad, noe som vi vil gjøre 2 ganger per år. Første gang vi gjennomførte var i 

november, og vi solgte sokker for 84400 (ført på salgsinntekter) – noe som ga et resultat på 42200. 

Dette bidrar i stor grad til årets positive driftsresultat. 

Vi kom på etterskudd med fakturering av både medlemskontingent og treningsavgiften for hhv 2022 

og sesongen 21/22 – dette ble ikke gjort før på våren og nærmere sommeren. Dette bør gjøres i 

oktober for treningsavgift og i januar for medlemskontingent.  

Største inntektskilder: 

• Sokkesalg 84400 kr 

• Lokale aktivitetsmidler 45 680 kr 

• Kiosksalg 35 997 kr 

• Medlemskontingent 27 196 kr 

• Treningsavgift 26 100 kr 

• Grasrotandel 23 490 kr 

Største utgiftsposter: 

• Reisekostnader (i hovedsak Tromsøturer) 73 366 kr 

• Leie av hall ifm. trening og arrangementer 35 800 kr 

• Innkjøp varer (kiosk) 20 295,69 kr 

En prosjektbevilgning (fra tidligere år) på 65 000 kr fra Harstad Idrettsråd, til aktivisering av 

uorganisert ungdom i helgene, ligger fortsatt ubrukt pga manglende halltid og ressurser til 

gjennomføring. Midlene inngår således fortsatt i egenkapitalen. 

Se for øvrig resultatregnskap og balanserapport. 
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Figur 10 Resultatregnskap for 2022, sammenliknet med fjoråret og budsjett. 

 

 

Signaturer 
 

Ola Sandness 

Anne A. Nordam 

Birgithe Hansen 

Daniel Roksø 

Jan Sverre Lein 

Silje Lindstrøm 


