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Agenda

Agenda på årsmøte

1. Agenda Godkjennes

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Årsberetningen godkjennes

5. Gjennomgang av budsjett

6. Gjennomgang av regnskap

7. Godkjennelse av regnskap og budsjett

8. Saker til avstemming (foreløpig)

1. NIF Adm-kostnader gruppene

9. Eventuelt?

10. Valgkomiteen informerer v/Gøril Wold Wægger

11. Valg av valgkomite



Godkjenning av Agenda?



Valg av møteleder, referent og protokollfører

• Forslag møteleder: Zoran Milivojevic
• Forslag referent: Svein Erik Rødvik

• Forslag signering protokoll ?



Hovedtrekk fra Årsrapport
- Utøver og lag

• At year end 419 Members
• 5 boys teams

– U19,U16,U15,U14,U13

• 3 + 1 girls teams
– U15, U14,U13
– 1 cooperation with Centrum 

Tigers

• No senior/trim teams 

• 5 Easy Basket teams
– U12G & U12J
– U10G & U10J
– U9 MIX

• 250 of 419 Members are U13!



Hovedtrekk fra Årsrapport
- development

• Focus on continued 
development of members
– Coaches
– Sekretariat
– Kampledere -> Dommere
– Board members

• Assess new structures
– Club has grown rapidly
– Ensure enough coaches in 

the future
– Ensure the «right level of 

play»



Hovedtrekk fra Årsrapport
- Arrangement og andre prosjekter



Lead4Peace

• Internasjonalt samarbeide med Peace Players Internasjonal
• Leder og ungdomsutveksling program for ungdommer 14 – 19 år
• Ingen tur i 2020
• Kypros 2021



Internasjonal Basketskole

80 deltagere 2020

Camilla
Edvard
Didrik
Anathalia
Ask

ZM1
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ZM1 Zoran Milivojevic, 12/02/2021



Andre arrangement

• Årlig Tip-Off - Online
• Straffeskytekonkurranse – avlyst 
• Street Basket - avlyst



Ressursgrupper

We need to continue to develop our ressursgrupper

1. Sportslig gruppe
2. Arrangementsgruppe
3. Pr/kommuikasjons gruppe
4. Driftsgruppe
5. Lead 4 peace
6. Økonomi og administrasjon



Godkjenning av Årsberetning



Gjennomgang av regnskap 2020 og budsjett 
2021

• Regnskap 2020 og budsjett 2021 var lagt ved innkallingen
• Gjennomgang kun av de viktigste postene
• Spørsmål og avklaringer underveis



Godkjenning av budsjett og regnskap



Godkjenning av sak 1 – NIF adm-kostnader

• Nesodden IF – basketgruppa (Bobcats) mener Nesodden Idrettsforening (NIF) gjør en god innsats og er en god 
og viktig støtte for alle lag som er organisert under NIF. NIF er pr i dag avhengig av økonomisk støtte fra 
medlemmer og lag for å sikre sin årlige drift, i tillegg til sponsorinntekter og andre inntekter.

• NIF får sin økonomiske støtte blant annet gjennom årlig «NIF-avgift» som faktureres samtlige medlemmer i alle 
underklubber. Deretter blir hver underklubb belastet et årlig «adm-kosntads-beløp». For basket-gruppa utgjør 
dette (i 2021) en kostnad på 127 000 NOK til NIF. Dette kommer i tillegg til de 400 kr som hvert medlem betaler 
direkte til NIF. I vårt tilfelle utgjør det ytterligere 309 kroner per medlem som NIF da tar indirekte.

• Bobcats mener dette er en uheldig og unødvendig praksis. Bobcats mener denne dobbeltfaktureringen gir en 
unødig belastning av undergruppenes økonomi – som mange sliter med å få til å gå i hop. 

• Bobcats mener alle kostnader må tas via den årlige NIF-avgiften og at denne må økes tilsvarende. Det vil gjøre 
NIF-kostnadene mer gjennomsiktige, og vil samtidig vise de faktiske kostnadene ved å drifte Nesodden 
Idrettsforening.

• Det bør også tjene som en motivasjon for NIF å være mer ansvarlig for kostnadene. Akkurat nå er det lite i veien 
for at NIF øker kostnadsgrunnlaget og ganske enkelt øker fakturaverdien som sendes til undergruppene.

• Bobcats foreslår følgende til årsmøtet til Nesodden Idrettsforening (som avholdes 18/4 kl 18):

Nesodden IF – basketgruppa (Bobcats) ønsker at dagens praksis med å belaste adm-kosntaden fra 
undergruppene endres til at denne finansieringen gjøres via ordinær NIF-avgift som kreves pr medlem.



Valgkomitee
Ut av styret
• Ståle de Lange Kofoed
• George Turk
• Sjur Larsen

Ikke på valg – sitter ytterligere ett år
• Zoran Milivojevic
• Marit Jensen
• Eivor Eriksen
• Karianne Hjallen
• Svein Erik Rødvik

Valgkomite forslag ny til styre:
• Eivind Klubbenes
• Aina Derbakk
• Hanne Line Meling



Valgkomitee 2021/2022

• Gøril Wold Wægger
• Ole Jacob Store Valen
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