
 

Til årsmøtet i Lyn Fotball 

Kontrollkomiteens beretning for 2018 

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid: 
 
Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med klubbens økonomi.   
Kontrollkomiteen skal påse at Lyn Fotballs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og 
økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov 
og beslutninger fattet av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne 
økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  
Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og perioderapporter gir et korrekt 
uttrykk for klubbens drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere 
klubbens finansielle stilling, forvaltning og drift.  
 
Grunnlag for Kontrollkomiteens beretning er: 

• Referat fra årsmøte 12.03.2018  

• Budsjett for 2018 

• Styremøtereferater for perioden mars 2018 – februar 2019 

• Årsberetning for 2018 

• Årsregnskap for 2018 

• Budsjett for 2019 

• Økonomihåndbok for Lyn Fotball, vedtatt 07.11 2017, revidert av Styrets Leder og Nestleder 20.02.2019  

Kontrollkomiteen har regelmessig fått tilsendt styremøteinnkallinger og -referat. 
Kontrollkomiteens leder har deltatt som observatør under gjennomgangen av økonomien på tre styremøter.  
Kontrollkomiteen har også hatt to egne møter med styrets leder og daglig leder for gjennomgang av klubbens 
økonomi og økonomistyring. 
 
Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet. 
Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å 
gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra styret og administrasjonen. 
Styrets årsberetning for 2018 og årsregnskapet er gjennomgått.  Vi har når dette skrives ikke sett 
revisjonsberetningen.  Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke grunnlag for bemerkninger utover det som 
fremgår av denne beretning. Kontrollkomiteens vurdering er at Lyn Fotball i 2018 har hatt god økonomistyring 
og at forvaltning av klubbens midler har vært i tråd med NIFs lover, klubbens lover og årsmøtevedtak. Som det 
bemerkes i årsrapporten er det nødvendig med forbedret regnskapsprakssis, primært for å redusere 
administrasjonens ressursbruk.  Vi opplever at adminsitrasjonen har god kontroll og oversikt. Kontrollkomiteen 
har således ingen merknader til det forelagte regnskapet og anbefaler at styrets beretning og Lyn Fotballs 
årsregnskap for 2018 godkjennes av årsmøtet 
 
Kontrollkomiteens vurdering av Lyn Fotballs finansielle stilling, forvaltning og drift. 

Kontrollkomiteens vurdering er at Lyn Fotball har en god finansiell stilling, at klubben har hatt god 
økonomistyring i 2018 og at forvaltning av klubbens midler har vært i tråd med NIFs lover, klubbens lover, 
årsmøtevedtak og styrevedtak. Regnskapet for 2018 viser et underskudd som dekkes opp av klubbens 
egenkapital. Det legges opp til at budsjettet for 2019 skal gå i balanse.    
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