
 

Kontrollutvalgets beretning for 2021 
 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollutvalget i Nordnes IL sin beretning. 

Om kontrollutvalgets oppgaver 

Kontrollutvalget skal påse at idrettslaget drives i samsvar med idrettslagets og overordnet 

organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig 

forvaltning og økonomistyring, herunder at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, 

bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal avgi beretning til årsmøtet og foreta regnskapsrevisjon. 

Kontrollutvalget har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet 2021, hovedstyrets protokoller, samt hovedstyrets og 

undergruppenes årsberetninger for 2021, det styrebehandlede årsregnskapet for 2021, forslag og 

øvrige papirer til årsmøtet 2022, samt andre dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å 

gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets styre. 

Vi har kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Regnskapet viser et underskudd på  

kr -540 308. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet. 

 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget mv: 

1. Ekstraordinære utgifter 

Etter Lov for Nordnes idrettslag (heretter «vedtektene») § 20 (2) plikter hovedstyret å påse at 

idrettslagets midler «brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er 

fattet på årsmøtet…». Kontrollkomiteen har notert at hovedstyret har ytt betydelige økonomiske 

bidrag til oppgradering av Nordneshallen og har planlagt oppgradering av Nordnesbanen og 

Krutthuset. Etter kontrollkomiteens vurdering er disposisjonene i samsvar med § 20 (2). 

2. Finansiering av senioridrett 

Av vedtektene § 11 (4) følger at senioridretten «bør være selvfinansiert» og at det påhviler 

hovedstyret å sørge for effektive mekanismer og retningslinjer som sikrer at midler ikke overføres 

fa barne- og ungdomsavdelingene til seniorgruppene». I tråd med tidligere uformaliserte 

styringsprinsipper tolker kontrollutvalget bestemmelsen slik at senioridretten skal være 

selvfinansiert, med mindre det foreligger spesielle omstendigheter som begrunner fravikelse i 

unntakstilfeller.  



 

Kontrollkomiteen forstår håndballgruppens årsberetning slik at håndballen ikke har hatt seniorlag i 

2021 og legger til grunn at bestemmelsen dette året kun er relevant for fotballgruppen senior. 

Seniorgruppens inntekter i form av medlemskontingenter og treningsavgifter er ikke spesifisert i 

fremlagt dokumentasjon. Til dette kommer at utgift til trenerhonorar pålydende kr 112 338 er ført 

som kostnad under hovedkonto; uten klargjort tilknytning/fordeling på de enkelte grupper. 

Fremlagt materiale gir dermed ikke grunnlag for å ta stilling til hvorvidt § 11 (4) er etterlevd. For 

ordens skyld nevnes at 2021, på grunn av koronarelaterte restriksjoner, har vært et ekstraordinært 

år særlig for senioridrett, og at slike omstendigheter naturlig kan føre med seg et uventet 

inntektstap. Kontrollkomiteen noterer at seniorgruppen i sin årsberetning for 2021 opplyser at det 

forventes et «null-budsjett» for 2022 og forutsetter at dette følges opp i samsvar med § 11 (4). 

3. Politiattester 

Hovedstyrets leder er oppnevnt som ansvarlig for politiattestordningen, jf. vedtektene § 20 (2) 

bokstav d). Kontrollutvalget er kjent med at det er igangsatt en grundig gjennomgang av status for 

framvisning av politiattest og har fått opplyst at det totalt er 59 personer som er underlagt krav 

om fremvisning av politiattest. Av disse har 37 fremvist gyldig politiattest; 10 har fått attest fra 

idrettslaget til bruk i ny søknad og har søkt, men avventer svar fra politiet. Øvrige politiattester 

forutsettes å være under innhenting. 

4. Hovedstyremøter - protokollføring 

Hovedstyret har i 2021 ført protokoll fra sine møter, jf. vedtektene § 9 (3). For kommende 

årsmøteperiode anbefaler kontrollutvalget at formelle vedtak tydeliggjøres i protokollen og at det 

innføres løpende nummerering av sakene som behandles (gjennom kalenderåret). 

 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt er det ikke grunnlag for ytterligere merknader. 

 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2021 godkjennes av 

årsmøtet. 

 

Bergen 7. mars 2022 
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