
Kontrollutvalgets årsberetning 2021 
 

Kontrollutvalget har bestått av Jostein Kleiven og Knut Bjarne Rørvik med Berit Weum Brenne som 

varamedlem. 

Utvalget har avholdt 1 møte. 

Innledning 
Kontrollutvalget skal følge med på om styret og daglig leder ivaretar sine oppgaver på en god måte til 

klubbens beste. Vi skal ikke selv delta på styremøter, men følge med på aktiviteten gjennom 

referater og regnskap. Kontrollutvalget rapporterer til årsmøtet 

Beretning 
Kontrollutvalget har gjennom oppfølging av styremøter og regnskapsføringen et bestemt inntrykk av 

at daglig leder og styret utøver sine roller på en god måte. De har et bevisst forhold til ressursbruken 

og fordeling på alle nivåer, og aktiviteten er innenfor de rammer som er satt gjennom vedtekter og 

av årsmøte. 

Det er et godt samspill mellom daglig leder og regnskapsfører, og regnskapene er ajour, noe som er 

viktig for å ha kontroll på økonomi og likviditet. Samarbeidet mellom styret og administrasjonen er 

også godt, så langt vi har kunnet se, og beslutninger blir satt ut i livet. 

Av referatene fremgår det at klubben ønsker å satse på A-laget som har rykket opp. Vi savner en 

vurdering fra styret på hvordan dette skal gjøres og finansieres, og i hvilken grad det påvirker øvrig 

drift. 

Klubben ønsker å styrke samarbeidet med LFK, noe vi tror er bra. Men vi kan ikke se at det er gjort 

noen betraktninger rundt hva som kan gå galt, og hvordan dette skal håndteres. Vi ser heller ikke at 

det er skrevet noe om hvor viktig en god avtale er, og hvordan kostnader skal fordeles. 

I regnskapet går det frem at utgifter til leie av datasystemer er nesten 100% over budsjett. Dette 

utgjør ikke mer enn ca 30.000 og er ikke et vesentlig beløp. Men vi mener dette kunne vært 

adressert. 

Posten Driftsmaterialer er den største enkeltposten i regnskapet. Stikkprøver av bokføringen viser at 

det er belastet utgifter som burde vært klassifisert som inventar eller annet. Siden det er mange 

poster og til sammen et vesentlig beløp, er det lett at utgifter «forsvinner i mengden». Samlet er det 

brukt 65% mer enn budsjettert, tilsvarende 180.000. Forbruket har skjedd jevnt gjennom året, men 

er ikke kommentert noe sted i referatene. 

Konklusjon  
Med de unntakene som nevnt over, drives LKFK på en god måte og i tråd med klubbens vedtekter og 

de vedtak som årsmøtet har gjort. Kontrollutvalget har ikke avdekket andre kritikkverdige forhold. 
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