
Kontrollutvalgets årsberetning 2020 
 

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

varamedlem. 

Utvalget har avholdt 4 møter. 

Innledning 
Året 2020 har vært spesielt, siden det er første år klubben har hatt et kontrollutvalg. Vi brukte noe 

tid på å finne vår rolle i organisasjonen og vårt mandat. Det vi har forstått er at vi skal følge med på 

om daglig leder og styret følger opp sine forpliktelser i forhold til vedtekter og årsmøtevedtak. 

Kontrollutvalget rapporterer til årsmøtet, og skal ikke ta en aktiv rolle i styret. Vi har derfor valgt å 

ikke delta på styremøtene, men leser innkalling, sakspapirer og møtereferat.  

En viktig del av utvalgets arbeid er etter vår oppfatning er å se at klubben har tilstrekkelig kontroll på 

økonomien og god likviditetsstyring. 

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 vedtekter og 

årsmøtebeslutninger har satt. 

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. 

Koronapandemien har gitt klubben en rekke nye utfordringer, som de har håndtert godt. Økonomisk 

blir ikke 2020 berørt i negativ retning, og vi har inntrykk av at en er bevisst effekten i 2021. 

Kontrollutvalget kan ikke se at ledelsen har satt i gang strategiarbeidet for å nå de sportslige målene 

som årsmøtet bevilget 200.000 til. Vi savner også oppstart av arbeidet med å etablere et 

ungdomsutvalg som ble besluttet av årsmøtet. 

Konklusjon  
Med de to 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 kritikkverdige forhold. 

 

For kontrollutvalget 2020 

 

Knut Bjarne Rørvik 


