
Kontrollutvalgets beretning for 2022 

 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Drammen bueskyttere sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 

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, avgi en beretning til årsmøte/ting og foreta 

regnskapsrevisjon. 

Følgende handlinger er utført: 

Kontrollutvalget har ikke fått gjennomført møter med to deltakere i 2022. 

Budsjett, styrets protokoller, årsberetning, og regnskap for 2022 er gjennomgått.   

Vesentlige inntekter og utgifter er kontrollert mot forelagt dokumentasjon.  

Regnskapet viser et overskudd på kr 26 293, 30 for 2022, og at klubben har bokført kr. 422 440, 30 på 

klubbens konto 1.1.2023. Ingen mislighold av klubbens midler er avdekket. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Merknad 1: Ingen mislighold som kontrollutvalget skal vurdere er avdekket. Største avvik mellom budsjett og 

pengebruk er posten "leie av lokaler" hvor budsjettert beløp var 69500, mens regnskapet viser at det i 2022 

ble brukt 34 000 til denne posten. Styret bør i framtiden være tydeligere i føring av møteprotokoll på hva som 

er vedtatt bruk av klubbens midler. Når man leser styreprotokoller gjennom 2022 reises det i enkelte saker 

tvil om hva som er vedtatt bruk av midler, og hva som allerede er betalt, eller kun er planer/skal undersøkes 

videre. Dette gjelder for eksempel styremøte 21.3. sak 2, styremøte 21.4. sak 4 og 5, styremøte 20.5. sak 1, 

og styremøte 19.10. sak 3. Tydeligere vedtak er vist i styremøte 21.3. hvor det går klart fram at styret i sak 3 

punkt 3 har vedtatt å sende 1 person på trener kurs nivå 2 med en kostnad pålydende kr. 4500,-. 

Basert på det materialet som er forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det som 

fremgår av denne beretningen. 

Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet. 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2022 godkjennes av årsmøtet. 

 

Underskrift og dato: 

Jonny Løe, 2.3.2022. For kontrollutvalget Drammen Bueskyttere     

   


