
Kontrollutvalgets beretning for 2020 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Bratte Rogalands Venner (BRV) sin beretning. 

Kontrollutvalgets oppgaver 
Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og 
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus 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 årsmøte/ting, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter og avgi en beretning til årsmøte/ting. 

Kontrollutvalget har utført følgende handlinger: 
På årsmøtet i 2020 gjorde BRV for første gang også valg av et kontrollutvalg. Et innledende møte mellom 
utvalget, styreleder og daglig leder ble holdt 29 juni 2020 der en overordnet gjennomgang av organiseringen 
av BRV, samt oppsummering fra de siste års drift, ble gjort. 

Utvalget har videre gjennomgått protokoll for årsmøtet 2020, styrets møteprotokoller, samt andre 
dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt 
om fra idrettslagets styre og daglig leder. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det 
styrebehandlede årsregnskapet for 2020. Videre har Kontrollutvalget gjennomført teams-møte 12 april 2020 
med styreleder, kasserer og daglig leder og der fått gjennomgått og avklart ytterligere spørsmål knyttet til 
drift av klubben.  

Balansen viser idrettslagets verdier og balanseverdier og er kontrollert mot underliggende dokumentasjon. 
Vi finner at alle balanseverdier er reelle pr 31.12. Kontrollkomiteen erfarer at det er knyttet usikkerhet til en 
stor del av egenkapitalen (kr 550.755 pr 31.12.2020) som er knyttet til det såkalte «Silofondet» og som er 
ført som Finansielle anleggsmidler i årsregnskapet. Vi forstår at dette vil bli tatt opp som egen sak på 
årsmøtet, og eventuelt på et ekstraordinært årsmøte.  

Regnskapet viser et overskudd på kr 211.133, og ved årsavslutning 2020 økte den frie egenkapitalen med kr 
234.905 og er nå på totalt kr 1.059.991, der kr 550.755 altså er plasseringer i fond. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 
Kontrollutvalget vil oppfordre styret i neste periode å utarbeide krav til egenkapital for klubben. Hensikten 
med dette vil være å bedre kunne reflektere og fundamentere planer definert i Handlingsplan som eventuelt 
krever opparbeidelse av egenkapital, og samtidig ha en buffer som sikrer klubbens drift dersom en skulle få 
større grad av uforutsette utgifter eller tap av inntekter enn budsjettert. Krav til egenkapital vil således være 
et godt verktøy inn mot fastsettelse av budsjett og målsetting for årsresultat. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 
For årsregnskap 2020: 

• Inntekter: 
o Medlemskontingent er vist med kr 507.708, men i tilsendt budsjett er dette vist som kr 

214.388 for 2020, og det resterende er Treningsavgift. For årsregnskap 2020 kan styret 
vurdere å vise denne splitten i en note. For framtidige regnskap kan dette føres som to 
separate poster. 

o Tilskudd er vist med kr 528.832. Dette utgjør halvparten av driftsinntektene og kan med 
fordel spesifiseres mer, f.eks 2-3 av de største tilskuddene kan vises i noter. 

• Utgifter 
o Admin er vist med kr 125.957. Dette er også en relativt stor post, og de 2-3 største postene 

kan gjerne spesifiseres. 



o Lønnskostnad er vist med kr 508.090. Godtgjørelse til daglig leder bør spesifikt stå under 
note 2 som da bør vise både lønn og annen godtgjørelse til daglig leder for året 2020. 

o Utstyr er vist med kr 114.463. Dette er også en relativt stor post, og de 2-3 største postene 
kan spesifiseres. Det kan også vurderes om dette bør avskrives over flere år og føres under 
Eiendeler. 

Regnskap er ført av Kenneth Nilsen i Bokholderiet Hinna AS med et honorar pr kr 34.643. Styret har gjennom 
året hatt tett oppfølging av regnskapet og har hatt dedikert kasserer-verv med hovedansvar for dette. 

For året 2021 har styret budsjettert med et overskudd på kr 49.179. En eventuell godtgjørelse til styret og 
daglig leder bør klart fremgå av budsjett for 2021.  

 

Konklusjon 
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2020 godkjennes av årsmøtet. 

 

Stavanger, 12 april 

      

Lars Gjerdåker, leder     Mette Mathieu, medlem 

 

 

Rune Endresen, varamedlem 


