
 

Kontrollutvalgets beretning for 2022 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollutvalget i IF Frøy sin beretning. 
Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter klubbens lov. 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har 
funnet det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra klubbens 
styre. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2022, og det styrebehandlede årsregnskapet for 
det samme året.   
 

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er 
stikkprøvemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert 
mot avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende 
regnskapsår, og det er avsatt for fakturakrav som ennå ikke er mottatt samt opptjente inntekter som 
ennå ikke er fakturert/mottatt.  
 

2022 ble, så langt kontrollutvalget har oppfattet, enda et godt år for IF Frøy. 

Aktiviteten har vært god, medlemstallet er opprettholdt i en tid hvor mye av den organiserte idretten 

sliter med nettopp dette, flere store ritt har blitt arrangert.  

Alt dette godt beskrevet i styrets beretning. 

Etter noen litt tunge år, ble budsjettet for 2022 utformet på en måte som gav klubben rom for å 

kunne øke aktiviteten der hvor dette var ønskelig, og mulig. Budsjettet ble satt opp med et 

underskudd på kr 245.000. Et ganske så ekspansivt budsjett, med andre ord. 

Aktiviteten har også vært stor, men uten at dette har påført klubben et underskudd i den klasse man 

hadde anledning til. En god økonomistyring med andre ord. 

Dette fører jo dermed til - at klubben, også i fremtiden, har anledning til å holde et høyt 

aktivitetsnivå, og å gjøre spennende satsninger der hvor dette er ønskelig. 

Fra årets regnskap - er det to ting som må trekkes frem. Det første er, som kommentert over, en 

meget god økonomistyring som har medført at den ordinære driften av klubben - trygt kan sies å ha 

gått med et lite overskudd. Så har vi en post, i regnskapet omtalt som «annen finanskostnad», men 

som vi her vil omtale som en «ekstraordinær kostnad» og som viser en kostnad på kr 163.000. 

Denne ekstraordinære kostnaden skyldes en nedskrivning av verdien på de aksjene klubben har i 

Styrkeprøven AS. 

IF Frøy gikk i 2013 inn som aksjonær i «Styrkeprøven AS» ved stiftelsen av selskapet. «Aksjekjøpet» 

ble vedtatt på et ekstraordinært årsmøte, og hensikten med dette var å styrke arbeidet med å utbre 

sykkelsporten. «Styrkeprøven» var jo da et innarbeidet ritt, som dermed kunne utvides til å favne 

flere grupper. 



«Styrkeprøven» har etter dette slitt med gjennomføringen av ritt. Videre har det vært administrative 

og styringsmessige utfordringer som gjort at klubben har hatt problemer med å få ut den nødvendig 

informasjon, og hatt den påvirkning, en såpass stor aksjepost (18 %) burde gi. 

På årsmøtet for 2021 ble styret gitt fullmakt til eventuelt å selge aksjeposten. Etter å ha gått en 

runde «i markedet» er det lite som tyder på at man kan få solgt aksjene for pålydende. 

Styret har derfor besluttet å skrive ned verdien på aksjene til en mer realistisk verdi.  

Kontrollutvalget selv, har ikke noen oppfatning om verdien av, eller en potensiell pris på, aksjene, og 

må støtte seg til styrets oppfatning og anbefaling. 

Vedtaket om en nedskrivning støttes. 

Etter denne «ekstraordinære» posten på kr 163.000, viser regnskapet et underskudd på kr 147.138. 

Egenkapitalen, etter dette, er på kr 2.515.590, inklusive avsetning til 100-årsjubilum på kr 145.066. 

IF Frøy har videre sendt et prosjektregnskap til Oslo kommune. Som det går fram av klubbens 

hovedregnskap viser prosjektregnskapet at klubben har hatt utgifter på totalt 1.103.550 på rittene, 

som har utløst støtte på 276.000 kroner fra kommunen. Kontrollkomiteen har gjennomgått 

regnskapet, og finner at alle utgifter som er tatt med er relevante med hensyn til klubbens ritt. 

Kontrollkomiteen har også gjennomgått budsjettet for 2023, hvor aktivitetene er lagt opp til å gi et 

underskudd på kr 100.000. Et underskudd vi anser som helt greit, gitt den meget gode økonomiske 

situasjonen klubben er i. 

Det er kontrollutvalget konklusjon at styret har utført de oppgaver som det er tillagt etter loven, og 

kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning, og IF Frøy sitt årsregnskap for 2022, godkjennes av 

årsmøtet. 

 

 

 

Oslo 14.03.2023 

Kontrollkomiteen 

 

Trine Hansen         Arne Hanssen 

 

Pål Olsen 


