Årsmelding Bønes IL 2015
VIRKSOMHETENS ART OG STED
Bønes Idrettslag er tilknyttet Norges Idrettsforbund. Laget består av flere undergrupper;
Håndball, Fotball, Idrettsskole og Hovedlaget. Laget har til formål å skape identitet og
tilhørighet til Bønes som område gjennom idrettslige og sosiale aktiviteter. Laget eier et
klubbhus i Fjellsdalen.
HOVEDSTYRET
Hovedstyret har hatt følgende sammensetning i 2015 :
Leder:
Økonomiansvarlig:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Christian Kanzler
Arild Fismen
Thomas Tennebø
Christine Ullestad
Synnøve Stub
Kjersti Røyrvik
Jarle Sørlie

(Fotballgruppen)
(Håndballgruppen)
(Idrettsskolen)
(Håndballgruppen)
(Fotballgruppen)
(Fotballgruppen)
(Håndballgruppen)

Hovedstyret har i 2015 vært sammensatt av totalt 5 representanter fra lagets tre særlag.
Fordelingen av representanter har vært ihht. idrettslagets siste sportslige strategi dokument; to
fra Fotball, to fra Håndball og en representant fra Idrettsskolen. Fotballgruppen har i år hatt
ledervervet.

SÆRLAGENE
Fotballgruppen er fortsatt den største gruppen i idrettslaget. Pr. 31.12.15 var det 452

medlemmer. Laget benytter Fjellsdalen kunstgressbane og grus banene Bønesbanen (en 9-er
bane) og Bønesparken (5-er bane) til trening og kampavvikling.
Håndballlgruppen er den raskest voksende gruppen i idrettslaget. Pr. 31.12.15 var det 343

medlemmer. Laget disponerer tid i Bøneshallen og Bønes Arena ved Bønes skole til trening
og kampavvikling.
Idrettsskolen hadde per 31.12.15 95 medlemmer. Gruppen disponerer Bøneshallen/InArena

(tidl. Bønes Racketsenter) og Bønesparken (grus) «5-er» bane.
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Hovedstyre
Leder: Christian Kanzler
Økonomi: Arild Fismen
Medlem: Christine O. Ullestad
Medlem: Thomas Tennebø
Medlem: Synnøve Stub

Ansatte
Utvalg
TelenorExtra
Melchoir Husebø

Sportslig ansvarlig*
Claus Lundekvam

Håndballkoordinator
Melchior Husebø

Aktivitetskoordinator
Kristian Schult

Fotballgruppen
Leder: Christian Kanzler
Sponsoransv.: Isabel Nilssen
Politiattestansv+web ansv.: Synnøve Stub
Treneransv.: Kjerti O. Røyrvik
Medlemansv.: Lasse Elisassen
Anleggsansv: Ola Hauge
Utstyrsansv.: Rune Stavenes
Medlem: Bjørn Sæthre

2009-> Senior
Gutter/herrer

2009-> Junior/senior
Jenter/Damer

Sportslig utvalg
Leder: Claus Lundekvam*

Hånballgruppen
Leder: Jarle Sørlie
Økonomi: Arild Fismen
Utstyrsansv.: Christine O. Ullestad
Arr.ansv, politiatteser: Tone Risnes
Medlem: Cathrine Krohn
Medlem: Arnt Lund
Web.ansv.: Ellinor Sælensminde

2009-> Junior
Gutter/herrer

Idrettsskolen
Leder: Thomas Tennebø
Medlem: Ingrid Kleppe

2009-> Junior
Jenter/Damer

2008 - 2009
Gutter

2008-2009
Jenter

Aktive trenere: ca. 150

*Avviklet f.o.m 01.01.2016

MEDLEMSTALL 2015
Klubben kan i 2015 vise til en svak økning i medlemsmassen. Ved utgangen av 2015 hadde
BIL 1.062 aktive medlemmer. Det er tilnærmet likestilling mellom kjønnene.

Tab. 1: Medlemsoversikt 2013-2015

Fig. 1: Bønes IL – Totalt
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Fig.2: Medlemsfordeling uten trenere 2013-2015

Fig. 4: Medlemsfordeling gutter/herrer
uten trenere for 2013 - 2015

Fig. 3: Kjønnsfordeling utøvere 2015

Fig. 5: Medlemsfordeling jenter/kvinner
uten trenere for 2013 - 2015

INFORMASJON
Idrettslaget bruker i stor utstrekning epost, samt nettsidene og Facebook, ved utsendelse av
informasjon til medlemmene.
MARKED
Idrettslaget har for lenget avtalen med utstyrsleverandøren MX sport (Oasen) og Adidas
Norge for nye 3 år.
Logen Bingo er avviklet.
ANLEGG
Kunstgressbanen i Fjellsdalen, samt grusbanene ved Bønes Skole og på Bønestoppen har fullt
belegg i fotballsesongen. Vår/sommer 2015 ble kunstgressdekket skiftet ut.
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HOVEDSAKER 2015
Basistilskudd
Bønes IL mottok i 2015 basismidler fra Bergen Kommune. Idrettslaget forpliktet seg til videre
satsning på forbyggende arbeid ifht. frafall i idretten, rent og godt idrettsmiljø,
nærmiljøaktivitet og inkludering. Idrettslaget forlenget avtalen med Kristian Schult som
deltidsansatt aktivitetskoordinator. Videreføring og forbedringer av tilbudet har vært et av
hovedfokusene for 2015. Tilskuddet har derved blitt fordelt på en rekke arrangement og
aktivitetstilbud utover lønn til aktivitetskoordinator.
Dersom det blir besluttet å videreføre denne ordningen i 2016, vil det bli en ny
tildelingsprosess, hvor alle idrettslag i Bergen Kommune vil kunne søke.
21.04.2015 arrangerte Bønes IL i samarbeid med Bergen Kommune, Hordaland Idrettskrets
og Antidoping Norge et foredrag om vedrørende antidoping. Alle utøvere født i 2002 og
tidligere, samt foreldre, trenere og ledere ble invitert og oppfordret til å stille.
Telenor Xtra
Høsten 2013 startet Bønes IL, i samarbeid med Telenor og Norges Fotballforbund opp en
egen idrettsfritidsordning etter skolen. Tilbudet gis primært til elever i 5. - 7. klasse og gis tre
dager pr. uke i skoleukene. Etter to års drift er aktivitetstilbudet blitt et populært tilbud og
godt forankret i lokalmiljøet.
Fjellsdalen kunstgressbane
Banen ble gjennom våren og forsommeren 2015 rehabilitert med nytt kunstgressdekke.
Bruk av klubbhuset
I tråd med forutsetningen gitt for tildeling av Basistilskudd og planene for klubbutvikling har
det vært en omdisponering i bruken av klubbhuset. Interne aktiviteter til gjennomføring av alt
fra ulike sosiale arrangementer til trenerutvikling er blitt prioritert, noe som gir mere
konsistens i tilbudet til medlemmene.
Fjellsdalen skole leier deler av klubbhuset på dagtid. Klubbhuset blir i tillegg leid ut til
avvikling av ulike private arrangementer på kveldstid og i helger.
Klubbhusstyret har sett en økt slitasje på huset ifbm den økte bruken. Den økte pågangen har i
tillegg medført en vesentlig større arbeidsbelastning på de klubbhusansvarlige. Hovedstyret
vurderer førløpende om utleietilbudet skal innskrenkes til trenere og styremedlemmer med
egne nøkkelbrikker.
4

Årsmelding Bønes IL 2015

Medlemsregister / kontingentinndrivelse
Det har igjen blitt jobbet unødig mye for å få inndrevet kontingenter. Det er viktig at lagledere
innhenter personalia fra alle de aktive fra sitt ansvarsområde. Unødig mye arbeid blir derved
bundet opp i lite konstruktivt klubbarbeid.

Aktivitetsdag/familiedag
Bønes IL’ s aktivitetsdag i Fjellsdalen ble i 2015 gjennomført med et noe utvidet program i
forbindelse med klubbens 20-års jubileum. Dagen ble utvidet til en jubileumshelg med
aktiviteter både lørdag og søndag. Jubileumshelgen ble innledet med en HaFo natturnering i
Bøneshallen. På selve hovedarrangementsdagen ble arrangert barneløp, fotballturnering og
ulike konkurranser. Det var kiosk, salgsboder og premieutdeling. Parallelt med dette ble
Fjellsdalen kunstgressbane ‘’offisielt’’ åpnet.
.
Avvikling av sportslig ansvarlig
Hovedstyret har valgt ikke å videreføre rollen - sportslig ansvarlig.

ØKONOMI
Resultat før skatt per 31.12.15 ble kr. 302.707.- mot kr. 43.427.- per 31.12.14
Hovedinntektskildene i idrettslaget er medlemskontingent, sponsorinntekter, loddsalg,
Grasrotmidler, bingo, samt offentlige tilskudd.
Idrettslagets regnskapsfører er Norges idrettsforbund, Hordaland. Hovedstyrets regnskap er
for 2015 ligger som vedlegg .
FORTSATT DRIFT
Styret mener at forutsetningen om fortsatt drift av idrettslaget er til stede ved avleggelsen av
årsregnskapet.
ARBEIDSMILJØET
Sykefraværet i idrettslaget har vært lavt i 2015. Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året.
Styret mener arbeidsmiljøet i idrettslaget er tilfredsstillende.
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ANSATTE OG LIKESTILLING
Idrettslaget hadde 31.12.2015 tre ansatte i deltidsstillinger, samtlige var menn. Hovedstyret
jobber for at det skal bli likestilling i klubbens ulike styrende organer.
Bergen, den 07. Mars 2016

___________________
Christian Kanzler
Styreleder

___________________
Christine O. Ullestad
Styremedlem

__________________
Synnøve Stub
Styremedlem

_________________
Arild Fismen
Styremedlem

_____________________
Thomas Tennebø
Styremedlem
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