
Til kretstinget i Akershus og Oslo Skøytekrets 

Kontrollutvalgets beretning 2022 

Kontrollutvalgets oppgaver og arbeid: 

Kontrollutvalgets oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å påse at kretsens virksomhet drives i samsvar med 

eget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

Kontrollutvalget skal påse at kretsens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og 

økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med beslutninger 

fattet av kretstinget. Utvalget skal videre forsikre seg om at klubbens interne økonomiske kontroll er 

hensiktsmessig og forsvarlig.  

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og eventuelle 

delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for kretsens drift og finansielle stilling. Utvalget skal foreta 

regnskapsrevisjon og gi en vurdering av kretsens finansielle stilling, forvaltning og drift.  

 

Kontrollutvalget er holdt orientert om kretsens drift gjennom referater fra styremøter. Utvalget har i 
perioden ikke hatt behov for egne møter , men har kommunisert på epost. 

Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet for 2021. 

Revisjon av regnskapet er gjort ved kontroll av alle posteringer mot bilag og godkjennelser av 
transaksjoner. Det er ikke avdekket feil eller mangler i regnskapet. 
 
Årsregnskapet for regnskapsåret 2021 viser et underskudd på kr 31 438. 
 
Saldo i bank per 1.1.2022 er kontrollert og i overensstemmelse med kontoutskrift. 
 
Kontrollutvalget mener at dokumentasjonen av regnskapet og regnskapsføringen er gjort på en ryddig 

og oversiktlig måte og i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser. Utvalgets vurdering er at 

regnskapet viser et riktig bilde av kretsens drift og er ført på en grei og oversiktlig måte. Utvalget tilrår 

at regnskapet godkjennes som Akershus og Oslo Skøytekrets' årsregnskap for 2021 og at styret 

meddeles ansvarsfrihet. 

 

Kontrollutvalgets vurdering av kretsens finansielle stilling, forvaltning og drift. 

Rutine med at to styremedlemmer har tilgang til kretsens bankkonto er på plass.  

Inntektene fra bingospill har i perioden vært vesentlig lavere enn budsjettert. Det må trolig ses i lys av 

pandemien og det er for tidlig å trekke slutninger om noen permanent utvikling. Støtte til aktivitet ble 

noe lavere enn budsjettert, men budsjettmålet om et lite underskudd ble fulgt opp.  

Aktivitetstøtten er i tråd med kretsens kriterier for økonomisk støtte 

Utvalgets anser at kretsens økononomistyring er betryggende og upåklagelig.  

Kretsens egenkapital per 1.1.2022 var kr 656 084. Den finansielle stillingen må betegnes som god.  

 
Oslo, 28. april 2022  
 
______________   ______________   ______________ 
     Hasse Farstad       Stein Opdahl          Åge Tovan  


