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Vi trenger deg til kontrollutvalget! 
 

I forbindelse med årsmøtet 2021 som på grunn av Covid-19 har fått utsatt frist, og må holdes 

innen 15. juni skal det velges inn 3 kandidater til å sitte i klubbens kontrollutvalg.. (Fristen er 

bestemt av NIF). 

I NIFs lovnorm for idrettslag er det nå et krav at alle idrettslag etablerer et kontrollutvalg 

bestående av minst 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

Oppgaver for kontrollutvalget er å påse at: 

• idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser 

• idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om 

• idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov 

• idrettslaget har økonomisk kontroll internt 

• årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift 

Kontrollutvalget har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler 

seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert 

revisors arbeid, særlig med hensyn til de tre øverste punktene i listen over. 

Klubbens styre og administrasjon vil legge til rette for at kontrollutvalget skal ha mulighet til å 

utføre sine oppgaver på best mulig måte. 

For mer informasjon klikk inn på linken nedenfor, eller ta kontakt med undertegnede eller 

Øivind. 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/veileder-for-kontrollutvalg/ 

Dersom du finner dette interessant melder du fra til valgkomitéen ved Øivind Røegh med 

styreleder Kenneth Thon Olsen på kopi. Kun de som melder sin interesse på denne måten 

blir tatt i betraktning. 

Vi ønsker at du i interessemeldingen forteller litt om deg selv, erfaring som kan være relevant, 

og hva som fikk deg til å melde interesse. Valgkomiteen vil kontakte alle som melder 

interesse for å gå litt nærmere inn på hva det innebærer å sitte i kontrollutvalget, og ikke 

minst forstå litt om den enkelte som melder sitt kandidatur. 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/veileder-for-kontrollutvalg/
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De som meldte interesse i høst, ønskes gjerne med videre i prosessen. Send gjerne en epost 

for å bekrefte at dere fortsatt er interessert. De av dere som likevel ikke ønsker å delta må så 

snarest melde fra til kontaktinformasjon som er opplyst i dette skrivet 

 

 

Frist 10. april. 

Interesse meldes per e-post til Øivind Røegh, leder av valgkomitéen, med kopi til styreleder 

Kenneth: 

 

• oeroeegh@online.no 

• leder@vbtk.no 

 

 

Tennishilsen fra  

Kenneth Thon Olsen 

Styreleder VBTK 
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