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Kontrollkomiteens årsberetning for 2019
Til: fusmøet i Asker Skiklubb
Fra: Konfrollkomiteen

Dato: 19.mai2020

Kontrollkomiteens sammensetning i perioden
Steinar A. Engebretsen, leder

Einar Henriksen
Margrete Engzelius
Randi Hårstad-Evjen

Kontrollkomiteens mandat
Asker Skiklubb skal ha en kontrollkomite i henhold til kapitel 9 i Klubbhandboken, og skal utfure
sine oppgaver i samsvar med Norges Idrettsforbund samt Olympiske og Paralympiske Komitds
regnskaps- og revisj onsbestemmelser.
Oppgavene

til Kontrollkomiteen føLger av NIFs lov §15.

Kontrollkomiteens arbeid
Kontrollkomiteen har avholdt ett ordinært møte. Underlag for vår rapport er mottatte resultat- og
balanseregnskap for HS og alle gruppene, et møte mellom Daglig leder i ASK, Regnskapsfører i ASK
og Leder for Kontrollkomiteen i mars 20, protokoller fra Hovedstyremøtene, protokoll fra årsmøtet
forrige ar, Virksomhetsplan 2018 - 22 med hensyn til medlemsvekst og virkemidler, klubbens nettside
og hva gruppene har sl«evet om egen økonomi i årsrapporten for 19.
Leder for Kontrollkomiteen har vært

Klubbens nettsider

-

til

stede på alle Sportsstyremøtene siden årsmøtet våren 19.

ekstern markedsføring

-

medlemsvekst - inntekter

Asker Skiklubb hadde en svak nedgang i antall medlemmer fra 3ll12-18 (4404 medlemmer) til
3lll2-19 (4394 medlemmer). Klubben hadde også nedgang i antall medlemmer i 2018, fra 4879
(31112-17) ti|4404. Reduksjon i antall medlemmer gir klubben og gruppene lavere inntekt.
Klubbens virksomhetsplan som strekker seg

til 2022, viser et mål om 6022 medlemmer i2022.

Et av virkemidlene er «Det skal synes hva vi driver med!»
Klubben brukte i2019 kun 338.000 kroner på markedsføring, og kun en gruppe har rapportert
kostnader på markedsføring. Kontrollkomiteen er betenkt på den lave satsningen på markedsføring i
2019. Dette gjenspeiler kanskje den negative trenden på antall medlemmer, men ikke det ambisiøse
målet om6022 medlemmer i2022, som klubben har hatt siden 2018.
Nettsider regnes i dag som en av de viktigste markedsføringskanalene. Kravet er dog at de er gode,
informative, lettleste og uten tekniske feil. Samt at det er lett å melde seg inn som medlem.
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1415-20. Testen viste mer enn 360 brutte lenker. Anbefaling: Test og

Er klubbens nettside rotete? Vi har sett på nettsidene

fiks lenker en gang i måneden.

til Ready og Jardar, som også bruker Weborg.

Ready.no har plassert annonser ett sted på siden. Asker Skiklubb har valgt et oppsett med annonser
godt spredt ut over hele siden.
Jardar.no har valgt unike bilder som representerer den enkelte gruppe på gruppens side. Asker
Skiklubb har valgt et standard sett bilder for alle sidene, uavhengig av om det representerer hva
gruppen driver med.

Kontrollkomiteen anbefaler at man sammenligner synsinntrykket mellom Jardar og Ready sine
nettsider og løsninger mot Asker Skiklubb. Vart inntrykk er at det finnes et forbedringspotensiale.

Viktig

å se hva andre idrettslag gjør, med hensyn

Gode nettsider er

til

gode nettsider

-

og lære av de beste.

viktig markedsføring, for å nå målet om 6022 medlemmer i22

-

og økt inntekt.

Kontrollkomiteen henstiller Sportsstyret om å sette nettsiden til Asker Skiklubb og gruppene med
hensyn til innhold, oppdatering og presentasjon, som et fast punkt på dagsorden når Sportsstyret har
møtet.

Økonomisk resultat for 2019
Kontrollkomit6en har vurdert Asker Skiklubb sin finansielle stilling, forvaltning og drift, herunder
budsj etter, budsj ettoppfølging og styrets arbeid/beretning.
Etter Kontrollkomit6ens oppfatning er Asker Skiklubb sin regnskapsførsel pålitelig, og årsregnskapet
for 2019 gir et korrekt uttrykk for Asker Skiklubbs drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen
mener at Asker Skiklubb har på plass systemer for god forvaltning og økonomisk styring av klubbens
virksomhet.

Kontrollkomit6en har i2019 vurdert regnskapene til flere av gruppene, uten å ha funnet noen ar,rrik.
Kontrollkomiteen ser av årsrapporten til Kajakkgruppen at det er en uenighet vedr overføringer fra
HS på 36250 kroner, og at styret i Kajakkgruppen ikke har godkjent regnskapet per 31.12.19.
Kontrollkomiteen ber styret i Asker Skiklubb ordne opp i uenighetene snarest, og bekrefte overfor
Kontrollkomiteens leder så snart det er kommet til enighet om saken.

Inntekter

-

grupper med negativ medlemsvekst i2019

Følgende 7 av totalt 16 grupper i ASK hadde nedgang i medlemstallet i 2079:
Bandy, Friidrett, Hopp, Håndball, Turløp, Orientering, Volleyball.
Herav hadde Håndball, Turløp, Volleyball også nedgang i antall medlemmer i 2018.

Følgende 8 av totalt 16 grupper i ASK hadde negativt driftsresultat i2019:

Alpin. Utstyr og lønnskostnader var de to største utgiftspostene.
Bandy. Utstyr og lønnskostnader var de to største utgiftspostene.

Fotball. Lønninger + baneleie var de to største utgiftspostene.
Håndball. Deltakelse på stevner og lønnskostnader var de to største utgiftspostene
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Kajakk. Drifl/vedlikehold og avskrivninger var de to største utgiftspostene.
Kara. Arrangementer og drift/vedlikehold var de to største utgiftspostene.
Turløpergruppa. Treningskostnader og lønnskostnader var de to største utgiftspostene.
Samtlige grupper hadde positivt egenkapital per
Ingen av gruppene hadde langsiktig gjeld per

3lll2-

19.

3lll2-19.

Kontrollkomiteen henstiller styret ti1 å følge ekstra godt opp de grupper som hadde negativt resultat
både i 18 og 19, for å unngå en videre trend med negativt resultat i 20.
Det er viktig for klubben at alle gruppene har en sunn økonomi og gode rutiner for økonomisk
oppfølging mot budsjett. Rekruttering er svært viktig, da det gir penger inn.

Det er trist at den flerårige tvistesaken med Asker Fotball fortsatt står uløst. Kontrollkomiteen
forventer at styret 20121finner en løsning på saken i202A.

Kontrollkomiteen anbefaler at årsregnskapet for Asker Skiklubb med resultat som fremlagt for det
årlige møtet godkjennes som regnskap for 2019.

Rutiner økonomi
Kontrollkomiteen har erfart at gruppene bokfører etter ulike prinsipper slik at safllme type beløp kan
havne på ulike konti. Dette er uheldig, da tallmaterialet ikke er l00Yo sammenlignbart.
Vi henstiller trl at det brukes en fast kontoplan (med gode forklaringer for hver konto) og en felles
kjøreplan for bokføring av inntekter og utgifter - slik at alle grupper bokfører samme kostnadstype på
samme konto.
Kontrollkomiteen anbefaler at tenergodtgjørelse presenteres splittet ut fra vanlig lønn i kontoplan og
resultatregnskap.
Kontrollkomiteen henstiller alle grupper til å newe noe om gruppens økonomi i årsrapporten. De
aller fleste gjorde dette for 2019, men ikke alle. Det er vesentlig at gruppene aktivt jobber for å oppnå
gruppens vedtatte budsjett, og belyser gruppens økonomi for året i årsrapporten.
Kontrollkomiteen har sett behovet for bedre innsyn i gruppenes økonomi. Det er derfor i2020 innført
ny rutine hvor Kontrollkomiteen mottar regnskapsrapporter for gruppene hvert kvartal.

Oppsummering
Selv om Kontrollkomiteen påpeker noen forhold som kan forbedres, så er vi fomøyd med arbeidet
som gjøres i idrettslaget.

Den sportslige aktiviteten i gruppene erhøy, samtidig som idrettslaget har korrtroll på den samlede
økonomien.

Asker 18. mai 2019
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