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Kontrollutvalgets beretning for 2022 

 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Lillehammer ro- og kajakklubb (LRKK) sin beretning. 

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 har avholdt 2 møter i forbindelse med gjennomgang av 

virksomheten i 2022. Kontrollutvalget ser at styret jobber aktivt med å følge opp punktene påpekt i 

kontrollutvalgets beretning for 2021, og oppfatter styret til å være opptatt av kontinuerlig forbedring og 

klubbens ve og vel gjennom stort engasjement og sosiale arrangement for medlemmene.   

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet 

det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets styre. Vi har 

gjennomgått styrets årsberetning for 2022 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2022.   

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap og balanse og noter. Kostnader er 

stikkprøvebasert kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot 

avtaler og annen dokumentasjon.  

Klubbens besitter betydelige verdier i form av utstyr og klubbhus. Revisjonen har ikke omfattet kontroll av 

utstyr, ei heller andre formuesposter enn bankinnskudd. Vi gjør oppmerksom på at eiendommen/bygningen 

Naustet ikke er balanseført. Forsikring for klubbhus, utstyr og ansvar er tegnet frem til november 2023 

Balansen viser at idrettslaget har eiendeler på kr 923 649, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende 

dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr 31.12.  

Regnskapet viser et overskudd på kr 122 854, og ved årsavslutning 2022 økte den frie egenkapitalen med 
tilsvarende, kr 122 854. 

 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

• Klubben har over år opparbeidet seg en stor egenkapital (kr 923 649), og bare de siste 3 årene har 
klubben gått med minst 120 000 kr i overskudd per år. Kontrollutvalget vil oppfordre styret til å 
utarbeide en langsiktig plan for hvordan klubben skal utvikles og hvordan midlene skal disponeres 
framover med tanke på investeringer i utstyr og lokaler, aktiviteter osv. For 2022 er renteinntektene 
på egenkapitalen kr.0, kontrollutvalget vil derfor oppfordre styret til å se mulighetene for å plassere 
noe av egenkapitalen på en måte som gir bedre avkastning. 
 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

• Kontrollutvalget oppfordrer styret til å sørge for at punkter påpekt i forrige beretning om 
gjennomgang av forsikringsavtale og innhenting av konkurrerende tilbud, vurdering av GDPR knyttet 
til digital Ro-logg, samt HMS-håndbok er fulgt opp og sjekkes ut.  
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• Kursaktiviteten i klubben er viktig for å sikre rekruttering og skape aktivitet. Tydelig avklaring av 
ansvar er nødvendig for å kunne tilby sikre kurs og for å trygge instruktørene i deres rolle. 
Kontrollutvalget ber styret vurdere om det foreligger tilstrekkelig rutiner for dokumentasjon på at 
den enkelte deltaker har fått informasjon om sikkerhet i forkant av kurs, og at de deltar på eget 
ansvar. Jf. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester §3 

Konklusjon 

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

 

Lillehammer, 12.3.2023 
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