
 

 

Kontrollkomiteens beretning for 2021 
Kontrollkomiteen har gjennom 2021 hatt et godt samarbeid, og en god kommunikasjon med styret, 

både muntlig og skriftlig. Det siste gjennom nummererte brev. Komiteen har gjennom dette fått et 

godt innblikk i idrettslagets aktiviteter gjennom året.  

Etter et meget spesielt 2020, kom det en delvis normalisering gjennom 2021, noe man også kan lese 

gjennom årets aktiviteter og det at klubben styrer mot mer normal «drift».  

Aktiviteten i klubben er godt beskrevet i årsrapporten, og det synes som om de aller fleste er fornøyd 

med hva klubben har kunnet tilby, både av organisert trening, og annen aktivitet. 

Budsjettet for 2021 la opp til en aktivitet som på mange måter skulle ta igjen noe av det tapte fra 

året 2020. Aktiviteten gjennom året har vært god, medlemsmassen har økt, og aktivitetene har vært 

gjennomført med god kostnadskontroll. Der hvor det har vært større avvik mot budsjettet, har styret 

vært informert, og i den grad man har kunnet, - godkjent dette på forhånd. 

Regnskapet har gjennom 2020 blitt ført av egen kasserer, da i egenskap av profesjonell part. 

Et medlem av styret har også utført betalt arbeide for klubben, og honoraret har lagt innenfor det 

NIF har satt som grense for slik «økonomisk særinteresse» for styremedlemmer.  

Kontrollkomiteen har gått gjennom årets betalinger, gjort via bank, og føler at vi har god kontroll på 

pengebruken i klubben. Vi har også hatt et nært samarbeide med kasserer og styret, når det gjelder 

endelig oppsett av styrets forslag til regnskap for 2021. 

Vi mener årets resultatregnskap, med noter, gir et godt bilde av den aktiviteten klubben har hatt 

gjennom året. 

Vi har også gått gjennom, og fått dokumentert, postene i balansen. 

Årets resultat på kr 281.931,35 disponeres med kr 253.741,35 til fri egenkapital, mens kr 28.190 

øremerkes det kommende 100-årsjubileet i 2028. 

Egenkapitalen er etter dette kr 2.662.728,93, og består av fri egenkapital. på kr 2.517.581,93, samt 

en samlet avsetning til jubileet på kr 145.147. 

Styret har i 2021 også behandlet budsjettforslaget for 2022. Klubbens økonomi er solid og det ansees 

ikke som noe problem at man i enkeltår budsjetterer med et større underskudd, men påpeker at 

dette selvfølgelig ikke er bærekraftig over lengre perioder. 
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