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Årsberetning 
 

Tromsø Storm Ungdom 
 
 

Organisasjon 
 

Styret 

Manar Kalaaji, styreleder 

Bjørn Henrik Kavli, nestleder 

Kari Ingebrigtsen, styremedlem  

Kristine Helen Korsnes, styremedlem 

Iver Lohne, styremedlem og leder til sportslig utvalg, til (februar 2019) 

Ronny Slettmo, styremedlem, (mai, 2019) 

Karima Drissi Smaili, varamedlem 

 

Sportslig utvalg 

Iver Lohne (til februar 2019) 

Kristin Åberg 

Kjerstin Havens 

Lars Olav Sparboe 

 

Valgkomiteen  

May-Liss (leder)  

Anita Lervik 

Ola Eveborn 

 

Regnskapsfører 

Hilde Gerd Larsen 

 

Revisor 

Ulf Christiansen 
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Oppsummering av sesongen 2018-2019 
 

Tromsø Storm Ungdom har tilbakelagt sesongen med ca. 285 medlemmer (31.12.2018) 

fordelt på 20 lag. Antall medlemmer inkluderer imidlertid 37 medlemmer over 26 år. 

 

Den tradisjonsrike byserien, omdøpt til Bedsys-serien, er arrangert med seks runder hvorav 

alle rundene ble gjennomført etter Norges Basketballforbunds Easy Basket- konsept. 

Ungdomslagene viser stadig god utvikling og har deltatt både i regionseriespill og i 

norgesmesterskap, i tillegg til det har flere lag deltatt på turneringer. Tre lag har deltatt i 

Regionserie Øst hvor en av dem har også deltatt i regionseriespill i nord. Klubbens 

langsiktige satsing på kompetente og profesjonelle trenerressurser bærer frukter. Klubben 

klarte bevisst å rekruttere flere ungdommer til trenerjobb/hjelpetrenere (10) og ikke minst til 

dommere. BLNO-Kvinner-laget har spilt sin andre sesong. Styret har vedtatt retningslinjer 

til reiseledere, startet arbeid med å lage strategiplan til rekruttering og har laget etiske regler 

til trenere. Sesongen startet med å ansette Baard Stoller (BS) som hovedtrener og han hadde 

ansvar for fire lag. Styret er klar over at trivsel og samhold er viktig for at ungdom fortsetter 

med idrett. Derfor har styret anmodet foreldrekontakter om å engasjere flere foresatte til å 

bidra til ulike aktiviteter innenfor de enkelte lagene, så som ansvar for sosiale aktiviteter, 

felles dugnader, drakter mv. Klubben arrangerte i år Scania cup kvalik for aldersgruppen 

U16, både for gutter og jenter. Det har vært et fantastisk arrangement med super innsats både 

fra foresatte og ungdommen vår. Styret er stolte over å ha hatt en fornuftig og edruelig drift 

av klubben med bl.a. kompetente og kontinuerlige trenerressurser for alle lagene gjennom 

sesongen.    

 

Sportslig aktivitet 
 

Rekruttering 

Tromsø Storm Ungdom har forsøkt å rekruttere nye spillere gjennom basketcamper, åpen 

dag, og skolebesøk. BS og de kvinnelige importspillerne var aktive i starten av sesongen og 

besøkte en del skoler i byen hvor de gjennomførte gymtimer. Skolene satte stor pris på 

tilbudet klubben kom med. Klubben deltok på Frivillighetsdagen i sentrum hvor vi tok i 

bruk 3mot3 bane midt i sentrum, noe som ble en stor suksess. To nye U10 lag ble etablert i 

år: et i Workinnmarka og et på Stakkevollan. Etter nyttår fikk vi flere yngre spillere på 

Prestvannet-laget, noe som betyr at vi allerede har ett etablert lag der til høsten. 

Denne sesongen har klubben fortsatt arbeidet med inkludering av barn med 

minoritetsbakgrunn, noe som har resultert i økt antall jenter som spiller på et jentelag – nå 
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har vi både et jentelag på U10 og et på U12. Klubben er stolt over dette bidraget til 

inkludering i samfunnet. 

Bedsys-serien 

Bedsys-serien (tidligere Byserien) er et kamptilbud til alle som spiller på U10 og U12 og 

arrangeres flere ganger i løpet av en sesong. Disse kamphelgene planlegges vanligvis slik at 

det er samme helger som Tromsø Storm har sine hjemmekamper med Bedsys-serie lørdag 

og Tromsø Storm-kamp søndag. 

Bedsys-serien følger anbefalinger fra Norges basketballforbund (NBBF) med å ta i bruk Easy 

Basket konseptet. Easy Basket brukes som fellesbetegnelse for Easy Basket Challange (EBC) 

og Easy Basket (EB). 

EBC er for de aller yngste opptil 10 år og fokuserer på prestasjon og ikke resultat, noe som 

gjør at lag og trenere kan jobbe med basisferdighetene for å utvikle spillerne, uansett nivå. 

Barna spiller på lave kurver, trenerne jobber for at alle spillerne skal være delaktige og 

dommerne opptrer som kampledere. 

EB er for barn opptil 13 år. I TSU har derfor både JU13 og GU13 spilt EB i Bedsys-serien.   

 

Lagene i sesongen 2018/2019 

I årets sesong har totalt 14-15 lag deltatt i Bedsys-serien. I tillegg har vi også hatt deltakelse 

av ett lag fra Blåmann IL. Lagene består både av mix-lag, samt noen rene jente-  og guttelag.  

U10 er 3. og 4. klassinger, U12 er 5., 6.  og 7. klassinger. Det ble arrangert seks Bedsys-

serie kampdager denne sesongen og sesongen ble avsluttet i april.  

BLNO-kvinner 

Laget besto av spillere fra 2002 og eldre, pluss en spiller fra Sverige og en fra Danmark som 

kom til Tromsø for å spille i klubben. Laget spilte 21 kamper pluss sluttspillet, men tapte 

alle kampene. Det har vært en tøff sesong på grunn av skader, sykdom og en del fravær. 

Regionserien 
 

Vår klubb deltar med de eldste lagene, U13-U19, i regionserien sammen med lag fra 

Harstad, Blåmann IL og Bardu. Nytt av i år er at også J13 har fått delta i noen kamper i 

regionserien. Denne sesongen var den fortsatt delt inn i to grupper: yngre (YN) og eldre 

(EL) ungdomslag.  I år har det vært arrangert 6 regionseriehelger, hvorav 4 i Tromsø, en i 

Bardu og en i Harstad. I år har det vært en utfordring for de eldre Tromsø lagene å få jevn 
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kampmatching i nord. U19M har spilt noen kamper i 1M mot to lag fra Griffen, men 

seriespillet ble ikke fullført på grunnlag av nærmere sportslige vurderinger. 

 

Andre arrangementer basketakademiet og 3mot3 turnering 

Som tilbud til våre medlemmer arrangerte vi basketakademiet i slutten av forrige sesong. I 

2019 skal basketakademiet arrangeres for femte gang (i august). 3mot3 turnering ble avviklet 

i desember, i vinterferien og i mai. BLNO-kvinnelaget arrangerte en flott jente- camp i 

desember, for yngre jenter med KSAT som sponsor.  

 

Spillerutvikling (SPU) og talentcampdeltagelse (NTC) 

Det er blitt gjennomført tre SPU-samlinger i regi av region nord med litt varierende 

deltagelse: 

* 3. og 4. november 2018 i Tromsø (for spillere som er født 2004/2005) 

* 16. og 17. februar 2019 i Tromsø (for spillere som er født 2004/2005) 

Kjetil Andresen og Baard Stoller var oppnevnt som regiontrenere for SPU i sesongen 

2018/2019. Alle spillerne fra klubben var invitert, slik at alle fikk muligheten til å vise seg 

fram før uttak til nasjonal talentcamp og deretter til landslaget. Spillere fra Region Nord har 

deltatt på 2 talentcamper: i august 2018 og juni 2019.  

Det ble også arrangert felles treningsøkter for jenter i nord med Dana Meknas som trener 

med sikte på deltakelse Barents Games, men Barents Games ble dessverre avlyst. 

Landslagsesongen (2019) 

Følgende spillere ble invitert til å delta på landslag samlinger U18 kvinner/mann 

* Ingrid Elise Karlsen (f. 2002) på U18 kvinner 

* Johannes Sogge (f. 2001) på U18 menn  

Flere spillere har deltatt på flere samlinger ila sesongen og tatt med seg gode erfaringer: 

Torn Tøllefsen (f.2003) og Odin Kvalvåg (f.2003) og Sofie Åberg (f.2003). 
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Ekstratrening 
 

Klubbens hovedtrener, BS, har hatt morgentrening fra 06.45-08.00 hele sesongen. Det har 

også vært ukentlig ferdighetstrening for U14-U16 onsdager kl. 13:30-15:30. Det ble også 

organisert ekstra treninger av enkelte trenere som forberedelse til turneringer og interne 

kamper ble spilt på fredager. Det ble satt i gang fellestrening for 2007 gutter i mai og juni. 

 
 
 
Skillstrening 
 

En samarbeidsavtale mellom Tromsø Storm Ungdom og Tromsø Storm ble inngått denne 

sesongen der Kenneth Webb og Stormspillere kjørte 12 skillstreninger a 1,5 timer for spillere 

f. 2007, og 10 skillstreninger a 1,5 timer for spillere f. 2006. 

 

Norgesmesterskap 
Klubben sendte i år fire lag til NM: JU19, GU19, JU16 og J U16. U16 gutter endte på 9. plass 

etter fire tøffe kamper der de vant to og tapte to. Jentene hadde tøffe men jevne kamper der 

de vant to kamper og tapte tre. Mot Sandvika ble det tap med bare 10 poeng og mot Ullern 

ble det ett knepent tap med to poeng. Jentene fikk 7. plass. 
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I desember 2018 klarte U19-guttelag å kvalifisere seg til U19 NM! Det er flere år siden vi 

sist stilte lag i norgesmesterskapet på guttesiden i denne klassen, og med hard trening og 

gode kamper I RØS fikk guttene 4. plass i U19 NM. Vi stilte også med lag i U19-jenter og 

jentene fikk 8. plass. 
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Utenbysturneringer 

 
I en landsdel hvor basketball er en liten idrett, er det viktig og motiverende å dra på 

turneringer. Flere lag var på tur denne sesongen. 

 

Bærum Open (september 2018) 

Flere lag startet sesongen med å delta på Bærum Open. Både Gutta f. 2006 og Gutta f. 2005 

deltok med to lag mens jenter f. 2005 deltatt med ett lag.  

 

Scania-cup kvalik 

Klubben arrangerte i oktober Scania-cup kvalik hvor både JU16 og GU16 spilte. Gutta vant 

en kamp og tapte tre kamper, mens jenter vant en kamp og tapte to kamper. Det var et flott 

arrangement og våre spillere spilte gode kamper. 
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Regionserie Øst 

JU17 spilte trippel serie (18 kamper) fordelt over 5 helger. Det var 10-12 spillere som deltok 

på disse turene. Det har gitt stort sportslig utbytte. Kampene ble spilt mot jevnaldrende jenter 

og laget fikk ett godt utgangspunkt før NM.  

 

 

GU17A 

Gutta spilte dobbel serie (16 kamper). Det var 12-15 spiller som reiste på disse turene. Gutta 

har fått gode kamper og gode erfaringer. 
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GU19 A 

Laget besto av spillere f. 00/01/02, de spilte trippel serie (16 kamper) og har brukt disse 

kampene for å bli bedre, noe som har gitt resultat da gutta fikk 4. plass under U19 NM. 

 

 

Styret takker alle foresatte, trenere og reiseledere og ikke minst spillere som har bidratt til at 

gjennomføringen av turer til øst har gått kjempebra, og til at klubben har klart å innfri sine 

forpliktelser over Region Øst. 

 

Privatturnering i Oslo 

Både JU13 og GU 13 reiste til Oslo og spilte gode kamper, noe som var veldig inspirerende. 
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Aarhus turnering 

G16 spilte flere gode kamper, men tapte dessverre finalen i B-spill, også G14 (to lag) spilte 

mange gode kamper. Det var en god turnering og spillerene kom tilbake med mye 

motivasjon og lyst å trene mer. 
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Ammerud Open 

U13-guttene deltok i basketturneringen Ammerud Open 2019 i Oslo. De tok seg til 

kvartfinale og spilte bra og tapte bare så vidt. Det ble en minnerik helg for guttene med 

masse godt spill og flotte opplevelser. 

 

 

 

Gøteborg Basketball Festival 

U13 jentene deltok på Gøteborg Basketball Festival med to lag da de spilt i to klasser: J12 

og J13. Jentene spilte gode kamper, men måtte gi tapte mot veldig gode svenske lag. Laget 

tok likevel med seg gode erfaringer og masse motivasjon for å jobbe videre. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/events/3254133984612265/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCtzV4xJn6sSftJHzcnYqsxddPuDSP-Ik8I2tYTcT_cB_dEXAyqneZHB7zDmmVW7VloU1mXxD-pqfUx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxJ4fLhWg9IvBK2DskgWoTTvCj5Jc-N5hS70-a1RB8pkjDFAcUCHxNc3Xv2Msgeid1MDQhaAcrtJWBLhjyIgmkzpb8QFyIxXRIZ90nAiMsMc2yttSIsWI2YYuwOhuK-stxMkbDfyeSNOqRmWbC-4U-jkUH4et9FKgWyszt0zTCx4hNhNvn__fnpK7xsKFssngOfrMWazN80FpdLQJdl1bcJeQdFHnwONI0ao2oGIHV_fanoQ__DKTkQW2naTrqChLvUhjlUFO-dcVHJRj0Nc55KBMZ2r6u0ZzK27qRYA5cxO8QgHsunuecHWQL5etWBdLW0h-xfH4qrCJL6Y0UJXV2wg
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Dommer- og trenerkurs 
 
Det ble avholdt EB-trenerkurs i høst ledet av Kjetil Andresen. 6 ungdommer/trenere 

(Tromsø) og tre trenere fra Blåmann deltok.  

Regiondommere Morten Larsen og Trym Lervik ble tatt ut til å delta i forbundets dommer 

løype. Morten fullført utdanningen, men Trym måtte vente med det på grunn av skade. 

Kjerstin Havnes har startet trener 2 og forventes å bli ferdig med utdanningen i 2020. 

 

Inntektsbringende arbeid og dugnad 

Styret har i år arbeidet aktivt for å hente inn midler: sponsoravtaler, søknader til kommunen, 

Sparebank og andre små fond. 

Klubben har også drevet kiosk på BedSys-og regionserie samt Storm-kamper og 

gjennomført klubblotteriet. Klubben har fått flere oppdrag som varetelling og -pakking, for 

vår hovedsponsor COOP. 

 

Klubben har vært mer og mer bevisst på alle mulige kilder som kan skaffe midler, både til 

klubben og til lagene, så som: åpen hall i sommerferie, jul, vinterferie og påskeferie; 

dugnader under Bukta- festivalen; bolig messe; NM i reinkappløp, og dugnad den 17.mai, 

som alle har generert en del inntekter. 

Klubbens inntekter fra kiosksalg under egne arrangement er en svært viktig inntektskilde. 

Det er gjort et betydelig arbeid for å organisere og gjennomføre disse dugnadene som er av 

stor betydning for klubben.  

Loddsalgene er viktige for å sikre at vi kan opprettholde et godt aktivitetstilbud. Vi vil takke 

alle foreldrekontakter som bidro til organisering, og foreldre og spillere som bidro med 

salget. 

 
 
Representasjonen 
 
Styreleder deltok på klubbledermøter i Region Nord og på Region nord tinget.  

Styreleder og nestleder deltok på anleggsmøte med politikerne i Tromsø, og i flere møter 

med kommunen for å drøfte hallsituasjonen i byen, spesielt Gyllenborghallen. 

Styreleder deltok på det store klubbledermøte arrangert av NBBF, NBBF mini tinget, 

BLNO-kvinner møte. Kari Ingbrigtsen deltok på møter via skype med forbundet og BLNO-

kvinner representanter. 
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Sesongen 2019/2020 
 

Klubben satser bevisst på å bruke alle ressurspersoner i byen for å gi et godt tilbud til alle lag 

uansett alder. Klubben kommer også til å fortsette å bruke spillere i forskjellige roller i 

klubben slik at de kan være rollemodeller for yngre spillere, f. eks som hjelpetrener eller 

dommer.  

Klubben har nettopp signert avtale med Inklu/NBBF som innebærer at klubben skal arrangere 

basket i SFO tiden på to skoler. Vi er veldig stolt av dette og er glade for at vi kan bidra. 

 

Forbedring av kamptilbudet for klubbens medlemmer: Regionserie Øst  

Klubben har meldt på 7 lag bestående av GU14, GU15, JU15, GU17, GU19. Det blir en stor 

kostnad for klubben og foresatte, men en slik deltakelse er nødvendig for å skape et godt 

sportslig tilbud til våre spillere, og ikke minst en god motivasjon for å spille basket videre. 

Styret jobber bevisst for å redusere egenandeler slik at økonomien ikke skal være til hinder 

for at noen deltar på en slik serie. 

 

Oppgaver som bør prioriteres fremover er fortsatt: 

 

• Øke rekruttering av medlemmer, inkl. besøk på barneskoler 

• Jobbe politisk (med kommunen/idrettsråd) for å forbedre anlegget i hallene, 

gymsalene og i bydelene for å fremme basketball 

• Øke trenerkompetansen og fortsette arbeidet med å utdanne flere dommere og bedre 

deres utvikling 

• Videreutvikle driften av klubben ved å rekruttere flere nøkkelpersoner som kan bidra 

på ulike områder 

• Satse videre på 3mot3 basket 

• Fortsette jakten på midler 

• Gi treningstilbud for eldre spillere som ønsker å trene basket mer uforpliktende   

• Antidoping: erklære klubben som ren 

• Øke trivsel og tilhørighetsfølelsen til klubben 
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Styrets takk 
 

Styret ønsker å takke medlemmer, foreldre/foresatte, trenere, kursholdere, skoler og 

sponsorer for nok en sesong med givende basketglede i Tromsø. Klubben ønsker også å takke 

alle foresatte med dugnadsinnsatsen i inneværende år. Klubben er tuftet på innsats fra foreldre 

og foresatte og all aktivitet er avhengig av nettopp dette engasjementet. 

Tromsø Storm Ungdom må også takke våre sponsorer som trofast støtter opp om klubben 

og våre aktiviteter. Klubben takker Tromsø kommune og spesielt idrettsrådet for flott 

samarbeid. Styret takker Varden basketball klubben for støtte under RØS/NM og Tromsø 

Storm for ett godt samarbeid. 

 
 

Tromsø 10. juni 2019 
 

Styret 
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Sak 6. Kontingenter 2019/2020 
 
 

Styret foreslår at kontingenten forblir uendret for kommende sesong, (kr, -100). 

Styret anmoder alle trenere og forelderkontakter om å melde seg inn i klubben og være 

medlemmer. Styret foreslår heller ikke noe endringer i treningsavgift. 

  

 2018/2019 2019/2020  

U10 (f.2010-2011) 1500 1500 Ingen endring 

U12 (f.2008-2009) 1500 1500 Ingen endring 

U13 (f.2007) 2000 2000 Ingen endring 

U14 (f.2006) 2400 2400 Ingen endring 

U15 (f.2005) 2600 2600 Ingen endring 

U16 (f.2003/2004) 2900 2900 Ingen endring 

U17 (f.2002) 2900 2900 Ingen endring 

U19 (f.2001-2001) 2900 2900 Ingen endring 

> 20 2900 2900 Ingen endring 

 

 

Søskenmoderasjon 

Styret foreslår at det ikke lengre gis søskenmoderasjon i 

treningsavgift. 

 

 

Trener og styrekompensasjon (uendret) 

Foreldretrenere får fri treningsavgift for et av sine barn pr. lag (ingen endring). Styret 

foreslår også at foreldre som er oppnevnt av styret som assistenter får fri treningsavgift for 

et av sine barn pr. lag. 

Styremedlemmer får fri treningsavgift for ett av sine barn. 

 

Sak 7. Innkomne saker  
Det har ikke kommet inn noen saker. 

Styret foreslår å gjøre endringer i Brønnøysunnregisteret når det gjelder alder på spillere i 

klubben. Det står per i dag at klubben er for barn i alderen 6-16 år, men i realiteten har vi 

flere spillere som er eldre enn 19 år (damelaget).  
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Styret ønsker å gi treningstilbud for eldre spillere som ønsker å trene basket mer 

uforpliktende   

Forslag til vedtak: Styret endrer aldersopplysningene på spillere i klubben i 

Brønnøysundregisteret. Styret får fullmakt til å opprette lavterskeltilbud om trening basert 

på etterspørsel og foreslår at kontingent og treningsavgift settes til 1600 kr per sesong for 

disse spillerne. 

 

 

Orientering vedrørende mulig sammenslåing Tromsø Storm Ungdom og 

Tromsø Storm 

Styret i Tromsø Storm Ungdom og Styret i Tromsø Storm har gjennomført 3 møter hvor 

man har diskutert muligheten for å slå sammen de to klubbene. 

Det har på møtene vært jobbet med en SWOT-analyse (kartlegging av styrker, svakheter 

muligheter og trusler) kartlegging av økonomi, samt mulige skisser til organisering og 

satsingsområder. 

  

På møtene har Tromsø Storm Ungdom vært representert ved styreleder Manar Kalaaji, 

nestleder Bjørn H. Kavli og Lars Olav Sparboe. Fra Tromsø Storm har Kurt Figenschau, 

Ørjan Hansen og Ronny Lange deltatt. I tillegg har Anita Lervik vært til stede for NBBF, 

region Nord. 

  

Det er årsmøtene, eventuelt ekstraordinære årsmøter i TSU og TS, som må beslutte en 

sammenslåing. Styret legger til grunn at en evt sammenslåing må være bredt forankret og ha 

stor tilslutning i klubben før man fremmer en sak. 

  

Styret i TSU ønsker å fortsette arbeidet med SWOT-analyse, organisasjonsskisser og 

satsingsområder i 2019/2020 før man tar stilling til om man ønsker å anbefale 

sammenslåing. 

 

Orientering om samarbeid mellom styret og Sportslig utvalg 

På årsmøtet 2018 ble det besluttet at sportslig utvalg skulle gjenopprettes med fire 

medlemmer som ble valgt på møtet. 

Det ble besluttet at et av styremedlemmene skulle være leder av sportslig utvalg for å sikre 

god dialog mellom styret og utvalget. Ivar Lohne har fungert som leder av Sportslig utvalg. 
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Det ble videre vedtatt at mandatet for SU skulle justeres ila sesongen i nær dialog mellom 

styret og sportslig utvalg og at ev. vesentlige endringer skulle legges frem for neste årsmøte. 

Av SUs tidligere mandat fremkommer av siste punkt: «Revisjon av mandatet skal skje i 

gjensidig god prosess mellom styret og sportslig utvalg. Mandatet vedtas endelig av styret.» 

Styret er av den oppfatning at SUs tidligere mandat behøver justering for å imøtekomme 

klubbens behov, jf. det årsmøtets vedtak la opp til. 

Allerede på styremøtet 26. juni (se vedlegg 1) påbegynte styret sitt arbeid med justering av 

SUs mandat og vedtok at leder av SU skulle utarbeide et forslag til mandat og sende styret 

til behandling. Første utkast til justering ble gjennomgått på styremøtet 10. september. Det 

ble besluttet å ferdigstille det og oversende det som forslag til SU (se vedlegg 2), for deretter 

å innkalle til fellesmøte hvor man kunne enes om de endelige justeringene. Styret har senere 

hatt to fellesmøter med SU. Etter det siste ble det bestemt at SU skulle se nærmere på 

forslaget utarbeidet av styret på egenhånd, og deretter gi tilbakemeldinger før et nytt møte. 

Styret har ikke etter dette mottatt innspill fra SU. 

I desember 2018 ble det klart at SU medlem Kjerstin Havnes flyttet til utlandet. 

12. februar trakk Ivar Lohne seg fra sine verv som SU leder og styremedlem i TSU etter 

mange års innsats for klubben fordi han fant det vanskelig å mobilisere den nødvendige 

motivasjon siden han ikke lenger selv har aktive barn i klubben. 

Styret har ila året fått kritikk blant annet for ikke å la seg binde av SUs mandat slik dette 

tidligere lød, og for ikke å involvere SU i sportslige beslutninger. 

Til det første er det ikke mulig å lede en idrettsklubb som styre, om et utvalg som springer ut 

av styret skal tillegges en beslutningsmyndighet som står over styrets. Til det andre har leder 

av SU frem til februar utgjort et av styremedlemmene nettopp for å sikre informasjonsflyt 

mellom SU og styrets arbeid. 

På tross av gjenopprettelsen av SU på siste årsmøte, har samarbeidet mellom styret og SU 

aldri kommet «opp å gå» denne sesongen. 

Likevel har et av SUs medlemmer gjennom sitt verv i styret i Region Nord og i 

arbeidsutvalg opprettet av styret gjort en stor innsats for klubben, gjennom å bidra i flere 

sportslige spørsmål.  

Styret har sesongen igjennom dessuten hatt tett dialog med trenere og andre nøkkelpersoner 

i klubben, som har bidratt til å sikre gode sportslige beslutninger. 

Styret ønsker fremover et bedre samarbeid med SU og et aktivt SU, men en forutsetning er 

klare rolleavklaringer og at SU fyller behov styret definerer at klubben har. Dette er viktig 

når både SU og styret nå settes sammen på nytt. 
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Innstilling til valgkomité 

Valgkomiteen består per i dag av følgende medlemmer: 

• May-Liss Wasmuth (1 år igjen, ikke på valg) 

• Ola Eveborn (1 år igjen, ikke på valg) 

• Anita Lervik (på valg) 

 

Styret innstiller Ola Engelsen som ny medlem i valgkomiteen for to år. Innstillingen ivaretar 

hensyn til representativitet i komiteen. Engelsen har to barn som er aktive i klubben på hhv 

G01 og G05, og har fungert som styremedlem i klubben tidligere i to år. Per i dag sitter 

Engelsen også i valgkomiteen for Region Nord. 

 

Forslag til vedtak: Ola Engelsen velges som nytt medlem i valgkomiteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Innkalling til styremøte i Tromsø Storm Ungdom perioden 2018/2019 

Dato: 26.06.18 (tirsdag) 

Klokkeslett: 18.00-19.30 

Sted: Tromsø Storm Ungdom-kontoret 

Saksliste 

Sak 001 -18/19    Godkjenning av innkallingen og valg av referent                                        V    

Sak 002 -1819     Årsmøte og info fra NIF                                                                             D/V 

Sak 003 -18/19    Konstituering (se vedlegget)                                                                     D/V 

Sak 004-18/19     Info om ansettelse prosess                                                                          O                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

V = vedtakssak, O = orienteringssak, D = drøftingssak 

Med vennlig hilsen 

Manar Kalaaji, Styreleder 

 

 

 



Styrekonstituering (sak 002-18/19)  

Det er mange ulike oppgaver som skal gjennomføres av styret i løpet av året. Derfor kan det 

være hensiktsmessig å fordele arbeidsområder slik at hvert styremedlem har sitt spesifikke 

fokusområde. Noen av ansvarsområdene vil selvsagt overlappe, og det er naturlig at man 

samarbeider der det er passende for å få gjennomført oppgavene best mulig måte. Under 

følger forslag til oppgaver som settes som egne ansvarsområder, samt forslag til fordeling av 

punktene mellom styret. Fokus har vært jevn fordeling/ikke overbelastning, samt at det i 

første omgang skal være på oversiktnivå og ikke for detaljert – de foreslåtte 

ansvarsområdene er de undertegnede tenker må på plass for å kunne drifte klubben – 

utvikling og tilleggsaktiviteter bør kanskje komme når styret har kommet ordentlig i gang. 

Styreleder/Manar Kalaaji 

Overordnet ansvar. 

kontakt med trenere.  

Kontakt med kommunen/NBBF, region Nord. 

Prokura, fakturering. 

Budsjett. 

Klubbadmin. 

Rapportering. 

Dommeransavrlig. 

 

Nestleder/Bjørn Kavli 

Kontakt med sponsorer, i samarbeid med styreleder. 

Presentere klubben foran politikerne med styreleder. 

Anlegg og hallsituasjon. 

Søke midler. 

Støtte styreleder med ansettelse av trenere/inngå avtaler i samarbeid med styreleder 

Samarbeid med Storm og andre klubber. 

Politiattest til trenere før sesongstart. 

Kari Ingebrigtsen- Styremedlem og ansvarlig for BLNO-kvinner 

Arbeidet inkluderer alt som har med laget å gjøre. Kamper, økonomi, spillere, budsjett og osv. 

 

 

 



Ronny/Styremedlem 

Arrangementsleder; Byserie-serien. Har ansvar for å følge opp gjennomføringen av Byserie-

serien 

Dette arbeidet betyr: kontakt med lagene, fordeling av dugnad, ansvarlig for at alt om trengs 

til kioskdrift under slik arrangement er på plass.  

Markedsføring; lage plan før skolestart hvordan vi skal reklamere til basket i skoler, plakater 

og har ansvar for at de plakatene skal deles ut i august. Så at vi kan rekruttere flere spillere 

til skolelagene. 

Å sørge at vi utvikler byserie konsept hvis det er mulig. Ta imot bestilling fra skolelagtrenere 

hvis de har behov for noe. 

Loddbøker; ta ansvar for å dele dem ut til foreldrekontakt som skal ha ansvar for å dele dem 

videre. 

Være tilstede på alle foreldremøter i starten av sesongen for å presentere styret. 

 

Kristine Kosnes/Styremedlem 

Ansvarlig for gjennomføring av regionserie (fire ganger per sesong).  

Arbeidsoppgaver i detaljer ligner på det som bør gjøres i forbindelse med byserie. 

Markedsføring, ta imot bestilling fra foreldrekontakter og osv. 

Ansvarlig for kick off i september. 

Ansvarlig for SPU. 

 

Ivar Lohne/SU medlem 

Lage utkast over mandat til SU. 

SU; vi må diskutere dette. 

Ansvarlig for regionserie med Kristine. 

Jobbe sammen med kristine og Ola Engelsen for å arrangere 3mot i august, høstferie, jul, 

vinterferie, og påskeferie. 

Antidoping. 

Karima/Varamedlem 

Ansvarlig for å ta imot bestilling angående tekstil fra både Kristine og Ronny. 

Trykkeri. 

Scania kvalik i Tromsø. 



 

Oppgaver som er bør deles;  

Storm kamper (13 kamper per sesong). 

Skaffe dugnader til klubben og sett eldre spillere i aksjon. 

Premier til lotteri dugnad Lotteri bør gjelde alle spillere som er født 2003 og yngre. Husk at vi 

får lov å skaffe kun 200 000 kr. 
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Styremøte TSU tirsdag 26.06.18 

 

Tilstede: Karima, Ivar, Kari, Manar  

 

Sak 001- 18/19: 

 Innkalling godkjent og referent valgt. 

 

Sak 002- 18/19: 

Orientering og diskusjon om årsmøtet:  

- Det ble vedtatt at SU opprettes på nytt med fire medlemmer som var foreslått på årsmøte 

med 18 mot 12 stemmer. Styret diskuterte gyldigheten av dette vedtaket siden flere av de 

foreslåtte medlemmene i SU ikke var valgbare på dette tidspunktet. Styreleder konfererte 

med NIF, som igjen mente at dette får styret i TSU avgjøre enten godtar det eller kaller til 

ekstra ordinærmøte. Regler om hvem som er valgbar og ikke valgbar er klar. 

Det er ulempe å velge folk på årsmøte da blir det tilfeldig, styret uttrykte sin bekymring rundt 

at tre av fire medlemmer i SU er forelder til jenter noen som ikke gjenspeiler kjønnsfordeling 

i TSU. 

- Vedtak: Styret i TSU godtar opprettelsen av SU med de fire foreslåtte medlemmene, det 

femte medlemmet utpekes av styret. Styret skal lage konkret mandat med konkrete 

oppgaver til SU, gjerne i kombinasjon med arrangementskomiteer til de ulike oppgavene. 

Medlemmer i SU er var Lohne (leder), Lars Olav Sparboe, Kjersti Havnes, Kristin Åberg.  

 

 Sak 003-18/19: 

Styret har konstituert seg og er enig om arbeidsfordelingen – vedtatt 

Det ble også diskutert å opprette arr. komiteer for å avhjelpe styret. Her ble det ikke gjort noe 

vedtak. Det ble også diskutert muligheten av å lage maler/oppsett til kiosk, bill. salg osv 

Arbeidsfordelingen innen styret ble også sett i sammenheng med SUs fremtidige oppgaver, og det 

kom opp forsalg om at SU skal ta hånd om: - Rekruttering, utvikling av byseriekonseptet, kikkåff 

Byserien, antidopingarbeid, plan om rekruttering av jenter og å beholde disse (samlinger, jentecamp 

osv.). Forslag til mandat til SU lages av Ivar og sendes til styre for å behandle det. 

 

Sak 004- 18/19: 

Orientering om ansettelse: - Jobben er tilbudt til en søker som vi venter på endelig svar fra i løpet av 

neste uke. Hvis avslag går vi til neste på lista. 
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Eventuelt: Klager fra foreldre jenter 05, miljø på laget er ikke optimal/ubehagelige kommentarer til 

medspillere, mail sendt til foreldre om holdninger. 

Klager også fra foreldre gutter 05, noen halvrasistiske kommenterer mot medspiller: klubben må 

følge NIFs regler, vi kan utestenge fra kamper, men ikke fra trening. 

 

Klubben må jobbe mer intenst med alle former for mobbing, vi må gi et klart signal til spillerne før 

sommeren i mail-form. Reiseledere må få skikkelig info om hva som kreves av de, på samme måte 

som trenere. Klubben kopiere fra Bravo denne info om «foreldre på tur». 

 

 

Ivar Lohne, referent 
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Mandat for sportslig utvalg 

 

Sportslig utvalg er rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål. Sportslig utvalg skal følge 

opp sportsplanen (når den er klar). Sportslig utvalg har et særlig ansvar for å følge opp frivillige 

trenerne for skolelagene.  

Sportslig utvalgs innspill skal legges fram i sportslige saker som styrebehandles. 

 

Sammensetning 

 
Sportslig utvalg er vedtatt opprettet av og sammensatt på grunnlag av vedtak av årsmøtet. 

 

Mer utdypende om ansvarsområdene for sportslig utvalg: 

 
Være sportslig rådgiver 

➢ Bidra med innspill i styresaker som påvirker klubbens sportslige profil, nivå og aktivitet. 

➢ Bistå styret i ansettelser og rekruttering av profesjonelle trenere. 

 
Følge opp og utvikle trenere i klubben 

➢ Bistå styret i å rekruttere frivillige trenere til ungdomslag og barneskolelag  

➢ Følge opp trenerne av skolelagene i sportslige spørsmål 

 

Bidrar til organisering av sportslige aktiviteter  

➢ Bidrar til utvikling av de sportslige aktivitetene under arrangementer 

Bidrar til å utvikle en strategiplan for rekruttering  

➢ Det er viktig for klubbens økonomi både å rekruttere nye spillere og beholde de 

spillerne vi har 

 

Bidrar til å utvikle en strategiplan for jentesatsing 

Bidrar til å forbedre anlegget: gymsalene og hallene 

 

Kommunikasjon med styret 

➢ Møtereferater fra sportslig utvalg sendes til styret, og saker som ønskes tatt opp i styret 

skal stå i referatet. 

➢ Sportslig utvalg mottar styrereferater til orientering, og saker som ønskes tatt opp i 

sportslig utvalg skal stå i styrereferatet. 
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➢ Styreleder deltar på sportslig utvalgs møter og styreleder er hovedkontaktleddet 

mellom sportslig utvalg og styret. 

➢ Sportslig utvalg skal holdes orientert og involveres i andre aktiviteter i klubben som 

berører utvalgets arbeid. 

➢ Ett styremedlem skal lede sportslig utvalg (vedtatt i årsmøtet) 
 

➢ Minst en gang i året møtes hele styret og sportslig utvalg, gjerne i forbindelse med et 

styremøte eller et sportslig utvalgsmøte, for å sikre god kontakt og samspill. Møtene 

bør finne sted både i starten og slutten av en sesong. 

 
Revisjon av mandat 

 Revisjon av mandatet skal skje i en gjensidig god prosess mellom styret og sportslig 

utvalg. Mandatet vedtas endelig av styret. 



3100 Salgsinntekter, avgiftsfri
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri
3205 Kiosksalg etc
3211 Andre interne salg
3250 Inntekter fra egne arrangementer
3400 Tilskudd
3441 Grasrotandel
3442 Momskompensasjon
3900 Andre driftsrelaterte inntekter
3920 Medlemskontingenter
3940 Egenandeler
3948 Loddsalg
3990 Andre driftsinntekter

4300 Innkjøp varer for videresalg, høy avgiftssats
4330 Innkjøp varer kiosksalg
4331 Innkjøp gevinster loddsalg
4332 Utgifter U19 NM
4339 Andre stevneutgifter
4340 Reiseutgifter stevner
4341 Dommerutgifter
4400 Klubbstøtte/reisestøtte NM og øvrige turneringer utenbys
4460 Hall leie arrangement
5000 Lønn til ansatte
5092 Feriepenger
5280 Andre fordeler i arbeidsforhold
5400 Arbeidsgiveravgift
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger
5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift
6300 Leie lokaler
6390 Annen kostnad lokaler
6420 Leie datasystemer
6490 Annen leiekostnad
6545 Datautstyr
6550 Driftsmaterialer
6560 Rekvisita
6570 Kubbgenser
6571 Draktsett
6580 Idrettsutstyr
6590 Annet driftsmateriel
6730 Trenerhonorar TS
6731 Trenerhonorar
6790 Diverse dugnadspenger
6810 Datakostnad
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.
7000 Drivstoff
7020 Vedlikehold
7040 Forsikring og avgifter
7090 Annen kostnad transportmidler
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7150 Diettkostnader, oppgavepliktig
7162 Bevertning
7395 Øreavrunding
7400 Kontigenter/Tingavgifter
7420 Gaver, fradragsberettigede

Regnskapsår: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Gjelder periode: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Periode Akkumulert
 
Driftsinntekter

85 360,00 85 360,00
334 494,25 334 494,25
245 728,78 245 728,78
18 380,00 18 380,00
96 494,25 96 494,25

330 934,00 330 934,00
26 567,10 26 567,10
88 995,00 88 995,00

200,00 200,00
417 595,79 417 595,79

-1 800,00 -1 800,00
203 224,00 203 224,00
14 600,00 14 600,00

1 860 773,17 1 860 773,17

Driftskostnader
168,00 168,00

-21 756,84 -21 756,84
-8 441,36 -8 441,36

-16 000,00 -16 000,00
-186 837,52 -186 837,52
-211 590,64 -211 590,64
-116 546,00 -116 546,00

34 666,49 34 666,49
-181 236,50 -181 236,50
-524 750,00 -524 750,00
-54 812,50 -54 812,50
-1 598,00 -1 598,00

-41 455,25 -41 455,25
-4 330,50 -4 330,50
-1 407,70 -1 407,70

-15 000,00 -15 000,00
-1 534,10 -1 534,10
-3 334,00 -3 334,00

70,00 70,00
-190,00 -190,00

-4 607,11 -4 607,11
-248,00 -248,00

17 750,00 17 750,00
-134 184,75 -134 184,75

-198,00 -198,00
-12 310,58 -12 310,58
-7 150,00 -7 150,00

-50 700,00 -50 700,00
-73 204,50 -73 204,50
-14 998,00 -14 998,00
-6 126,20 -6 126,20
-6 990,05 -6 990,05

-777,00 -777,00
-4 819,00 -4 819,00
-1 257,22 -1 257,22
-8 236,00 -8 236,00

-12 500,00 -12 500,00
-3 793,00 -3 793,00

-0,25 -0,25
-4 000,00 -4 000,00
-2 681,00 -2 681,00
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7500 Forsikringspremier
7770 Bank og kortgebyrer
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget

8040 Renteinntekter, skattefrie
8050 Annen renteinntekt

-345,00 -345,00
-10 718,43 -10 718,43

-650,00 -650,00
-39 269,78 -39 269,78

-1 737 930,29 -1 737 930,29

Driftsresultat 122 842,88 122 842,88

Finansielle poster
307,03 307,03
93,51 93,51

400,54 400,54

Ordinært resultat før skatt 123 243,42 123 243,42

Ordinært resultat 123 243,42 123 243,42

Årsresultat 123 243,42 123 243,42

Periode Akkumulert
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1460 Innkjøpte varer for videresalg
1500 Kundefordringer
1571 Lønnsforskudd
1579 Andre kortsiktige fordringer
1720 Depositum 1208 24 40117
1749 Andre forskuddbetalte kostnader
1900 Kontanter
1910 Kasse
1920 Dep husleie 5010 07 28491
1930 Arbeidskonto 4750 24 96634
1931 Klubbadmin 4750 39 29704
1940 Plasseringskonto 4750 24 96626
1945 KL - 4750 49 96510
1950 Skattetrekk 4750 24 96642

2050 Annen egenkapital

2400 Leverandørgjeld
2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld
2600 Forskuddstrekk
2710 Inngående mva, høy sats
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn
2930 Skyldig lønn
2940 Skyldige feriepenger
2960 Annen påløpt kostnad

Regnskapsår 01.01.2018 - 31.12.2018 

Gjelder periode: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Ved
periodens
begynnelse Endring

Ved
periodens

slutt

EIENDELER

 
Omløpsmidler

-22 970,00 0,00 -22 970,00
37 520,00 54 724,00 92 244,00
15 903,00 -3 000,00 12 903,00

0,00 42 475,04 42 475,04
28 005,37 59,78 28 065,15
39 816,00 0,00 39 816,00
4 930,00 20 795,00 25 725,00
-291,75 0,00 -291,75

13 388,55 85 544,81 98 933,36
278 469,70 -250 491,81 27 977,89
272 588,60 226 559,75 499 148,35

8 021,56 0,00 8 021,56
44 896,50 -36 184,50 8 712,00
25 909,00 -77,00 25 832,00

746 186,53 140 405,07 886 591,60

 
SUM EIENDELER 746 186,53 140 405,07 886 591,60

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-534 695,33 0,00 -534 695,33
 
Udisponert resultat

Udisponert resultat 0,00 -123 243,42 -123 243,42
 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -534 695,33 -123 243,42 -657 938,75

Gjeld
 
 

Kortsiktig gjeld
-119 023,86 -15 582,00 -134 605,86

79 513,43 0,00 79 513,43
-10 144,00 87,00 -10 057,00

548,20 0,00 548,20
-27 598,22 623,19 -26 975,03
-2 164,41 -167,94 -2 332,35

-97 078,00 0,00 -97 078,00
-27 403,80 -2 121,90 -29 525,70
-4 000,00 0,00 -4 000,00

-207 350,66 -17 161,65 -224 512,31

 
Sum gjeld -207 350,66 -17 161,65 -224 512,31

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -742 045,99 -140 405,07 -882 451,06

Balanserapport
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Saldo 4 140,54 0,00 4 140,54

Ved
periodens
begynnelse Endring

Ved
periodens

slutt
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Tromsø Storm Ungdom 2019
Driftsinntekter

Sponsorinntekt 300 000

Draktsett og klær 110 000

Kiosksalg 240 000

Inntekter fra egne arrangementer + små prosjekter 300 000

Tilskudd (LAM, NBBF, RNord) 170 000

Grasrotandel 25 000

Momskompensasjon 90000

Medlemskontingenter/treningsavgift 500 000

Loddsalg 180 000

Egen andel 40000

Reisefordeling (BLNO-kvinner) 41000

Dugnad (klubb/BLNO-kvinner) Høst 150 000

solidaritetsfond 30 000

2 176 000

Driftsutgifter

Lønnskostnader for trenere 800000

Trenerhonorar 110000

Dommerhonorar 105000

Hallleie 180000

Kontorleie 19000

Solidaritetsfond 30000

Påmelding til BLNO-serie + NM+ RØS 140 000

Støtte til lagene som dro til NM 10 000

Innkjøp varer kiosksalg 30000

Innkjøp gevinster til lodd 3500

Reise til trenere og spillere (BLNO-kvinner) 160 000

Bil 20 000

Møter (DST & tinget), kurs oppdateringer, trenerforum 12 000

Markedsføring 15 000

Drift og Bank 20 000

Draktsett og klær 100000

Kurs og klubbutvikling 20 000

Bolig (BLNO-kvinner) 95 000

lønn 2 spillere 90 000

Flybillett til reisleder under RØS 60000

2019500
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Til årsmøtet i Tromsø Storm Ungdom  
 
Valgkomiteens utgangspunkt: 
 
Valgkomiteen har gjennom arbeidet med å finne en innstilling til nytt styre i klubben, snakket 
med mange som er tilknyttet klubben både som tillitsvalgte, spillere og foresatte. Heldigvis er 
det mange som har lyst til å bidra til det beste for klubben, og det er flere som har sagt seg villig 
til å gjøre en innsats i styret. Faktisk er det flere som har sagt seg villig til å være med, enn det 
er plasser i styret.  
 
Det siste året ser det ut som dagens styre er fokusert på drift, og lite på utvikling. 
Klubben klarer ikke opprettholde medlemsmassen. Rekruttering blir derfor viktig for å 
kunne utvikle klubben videre. Åpenhet trekkes frem av flere som viktig for å skape 
engasjement og involvering.  
 
Det er uheldig at det er så mange som er på valg samtidig. Valgkomiteen presenterer her sin 
innstilling, men det er opp til klubbens høyeste organ, årsmøtet, å gjøre sitt endelige valg. Godt 
valg! 
 
Valgkomiteens innstilling: 
Leder: Asle Karlsen 
Nestleder: Bjørn Olaf Wenaas 
Styremedlem: Almaz Mergea (06) 
Styremedlem (BLNO damer): Gøran Iversen 
Styremedlem: Kristine Korsnes (ikke på valg) 
Styremedlem: Karima (varamedlem ikke på valg) 
Varamedlem: Bjørn Kavli 
 
 
Vennlig hilsen valgkomiteen 
 
Anita Lervik, anitabakkeland@gmail.com 
Ola Eveborn, ola.eveborn@hotmail.com 
May Liss H. Wasmuth, mlwasmuth@gmail.com 
 
Tromsø 10. juni 2019. 


