
Kontrollutvalgets beretning for året 2020 
 

I henhold til NIFs lov § 2-12 gir herved Kontrollutvalget i Farsund og Lista Idrettsklubb (FLIK) sin beretning. 

 

Uttalelsene om årsregnskapet og idrettsklubbens anliggender ellers. 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 

organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig søkelys 

på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, 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 gi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter og gi en beretning til årsmøtet. 

 

Kontrollutvalget har utført følgende handlinger. 

Kontrollutvalget har gjennomgått protokoll fra årsmøtet 2020, styrets protokoller i 2020, samt andre 

dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt 

om fra idrettsklubbens daglige leder og styre. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det 

styrebehandlede årsregnskapet for 2020.   

Vi har gjennomført møte med engasjert revisor og gjennomgått revisors beretning. For regnskapsrevisjon 

vises til revisjonsberetning. 

Regnskapet viser et overskudd på kr.657.581,- og ved årsavslutningen pr. 31.12.2020 ble den frie 

egenkapitalen økt med samme beløp. I tillegg ble egenkapitalen tilført midler fra de tre moderklubbene, slik 

at samlet, bokført egenkapital pr. 31.12.2020 utgjorde kr.5.445.873,-.  

 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettsklubben. 

Året 2020 har vært meget spesielt på grunn av koronapandemien. Det vises til styrets årsrapport som har 

omtalt konsekvensene av dette i forhold til sportslig aktivitet. Kontrollutvalget er av den oppfatning at styret 

har fulgt opp årsmøtets vedtak, og den generelle driften av idrettsklubben anses som betryggende. Klubbens 

økonomi vurderes som svært god. Styret har avsatt deler av kontantbeholdningen på en egen «bufferkonto» 

i banken som kun skal kunne brukes i helt spesielle tilfeller. Da kontrollkomiteen vurderer dette som en 

langsiktig plassering har kontrollkomiteen foreslått overfor styret å plassere disse midlene i et rentefond med 

lav risiko da dette forventes å gi en noe høyere avkastning enn dagens avkastning på bankkonto.  

Kontrollutvalget vil også anbefale overfor styret at det etableres en egen rutine for varsling av uønskede 

hendelser. Vi har dessverre opplevd uønsket adferd fra trenere/tillitsvalgte i andre klubber, og etter 

kontrollutvalgets mening bør det etableres egne rutiner for hvordan styret/administrasjonen skal legge til 

rette for at slike eventuelle hendelser blir rapportert og fulgt opp. 



Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, vurderer kontrollkomiteen at det ikke er grunnlag for å 

iverksette ytterligere tiltak, og vi har ingen merknader ut over det som kommer frem av denne beretningen.  

 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettsklubbens årsregnskap for 2020 godkjennes av 

årsmøtet. 

 

Farsund den 12.03.2021 

 

__________________________          _________________________     __________________________ 

Bjørn Arild Skeibrok   Arne Drange       Bjarne Hellum  

                                                                 leder av kontrollutvalget  


