
Beretning fra økonomiansvarlig 

2020 har vært et tungt år på alle mulige måter, nærmest uansett hvordan en ser. Korona og 

påfølgende smittevernstiltak har medført lav aktivitet i klubber og få arrangementer i regionen. Vi ser 

derfor tilbake på et år med lite basketaktivitet. Få kurs, superhelger og turneringer. Ingen regionale 

serier for hverken menn, kvinner eller yngre lag. Heller ingen spillersamlinger, NTC eller 

organisatoriske reiser for styret.  

 

Alt dette har redusert regionens utgifter betydelig. Når vi samtidig har fått tilført nye inntekter vi ikke 

har hatt tidligere, kan regionen leverer et overskudd på 54 193 kroner for året 2021. Det positive 

resultatet bør likevel ses i sammenheng med fjorårets underskudd på over 70.000 kroner.  

Det er gledelig at regionen har fått en mer forutsigbar og sterkere økonomi. Vi har hentet inn 

eksterne midler fra steder hvor dette ikke ble gjort tidligere, samt gått over til ren digital 

regnskapsføring. Overføring fra Bingo Sør sin virksomhet vil være en betydelig bidragsyter for 

økonomien vår og bidra til økt basketaktivitet fremover. I et normalår vil Bingo Sør alene være 

50.000 kroner i årlige inntekter for å ta et forsiktig estimat.  

Regionen ønsker ikke å sitte med midler som klubbene kan bruke til å få i gang aktivitet. Samtidig 

ønsker vi å ha kostnadskontroll og mulighet til å justere hvis terrenget skulle forandre seg.  

Her er noen av grepene som gjøres/er blitt gjort:  

Yngre lag: Tilskudd for arrangementer er doblet fra 1500 til 3000 kroner per aktivitetsdag. Ved EB-

turneringer hvor det er krav om påmeldingsavgift vil avgiften gå direkte til arrangerende klubb. I høst 

var det flere klubber som fikk avlyst sin regionale superhelger. Disse fikk likevel støtte.  På slutten av 

sesongen vil en se på om det samme skal gjøres for vårens avlyste arrangementer.  

Klubbkontingent: Denne er foreslått redusert med 1000 kroner per klubb.  

Annen aktivitet: Flere arrangementer kommer til å bli utlyst med økonomisk støtte, som klubber kan 

be om å få arrangere. Foreløpig har styret vedtatt jentesamling og damesamling, men det kan 

komme flere i løpet av våren.  


