
 

 

Sensitivity: Internal 

Til årsmøtet 2020 i Hoppensprett Turn Jessheim 

Kontrollkomiteens beretning 

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid: 

Kontrollkomiteens oppgaver, etter NIFs lov § 2-12, er å føre tilsyn med Hoppensprett Turn Jessheims 

økonomi.  

Kontrollkomiteen skal påse at Hoppensprett Turn Jessheims 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 delårsrapporter gir 

et korrekt uttrykk for Hoppensprett Turn Jessheims drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal 

ved gjennomgang av regnskapene vurdere klubbens finansielle stilling, forvaltning og drift.  

Kontrollkomiteen har gjennomført to telefonmøter og ett møte i perioden februar – mars 2020. I tillegg 
har komiteen hatt ett møte med styret før innberetning.  

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 styreleder i 

Hoppensprett Turn Jessheim, Pål Hermann Sørensen. Styrets årsberetning for 2019 og det 

styrebehandlede årsregnskapet for 2019 er gjennomgått.  Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen 

for 2019. Vi har sett utvalgte dokumenter, som lønnslister og lister for reiser og innkjøpt utstyr.  

Det faktum at idrettslaget benytter proffesjonelle aktører for regnskap og revisjon sikrer trygghet for 

en del punkter i kontrollkomiteens sjekkliste, som disponering av bankkonti, fullmakter, ryddig og trygg 

regnskapsførsel med mer.  

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av 

denne beretning.  

Kontrollkomiteen har følgende merknader til de forelagte dokumenter og regnskap:  

- Ingen bemerkninger i henhold til styrets praksis sett opp mot gjeldende Lovnorm for 

Hoppensprett Turn Jessheim. Kontrollkomiteen finner at styret har forholdt seg til gjeldende 

lovnorm både i forhold til budsjett, regnskap, og revisjonsplikt. 

- Kontrollkomiteen har sett spesielt på innvilget tildeling fra Sparebankstiftelsen på 75 000kr til 

Parkour anlegg. I henhold til søknaden skulle prosjektet påstartes 23.04.19 og avsluttes 

29.06.19. Kontrollkomiteen har sett kvitteringer på innkjøpt materiell i henhold til 

prosjektplanen; midlene er altså brukt i hht søknaden. 

- Regnskapet viser forventede nivåer for de fleste overordnede postene. Et unntak er et 

betydelig lavere beløp enn forventet nivå på kontingenter. Dette har altså resultert i betydelig 

lavere inntekter enn forventet. Styret redegjør for dette i sin gjennomgang for årsmøtet. 

Kontrollkomiteen har fått forklart at en betydelig del av dette skyldes utfordringer i 
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medlemssystemet. Dette er under utbedring, og Kontrollkomiteen stoler på at styret får dette 

temaet på plass når nytt medlemssystem innføres i løpet av 2020.    

 

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Hoppensprett Turn Jessheims årsregnskap for 2019 

godkjennes av årsmøtet. Bruk av mider er utført i henhold til idrettslagets lov og årsmøtevedtak, samt 

styrevedtak. 

Kontrollkomiteens vurdering av Hoppensprett Turn Jessheims finansielle stilling, forvaltning og drift. 

Etter noen år med planlagte lønnsøkninger, frem til og med 2017, har lønnsutgiftene blitt stabilisert. 

Kostnadsnivået har vært relativt stabilt. Dersom kontingentinntektene kommer tilbake på 2017/2018 

nivå eller høyere, kan det forventes fortsatt sunn økonomi. På grunn av årets underskudd viser 

balansen at klubbens arbeidskapital er redusert med ca 210.000,- siden utgangen av 2018, ned til ca 

1.120.000,-. Dette utgjør ingen trussel mot klubbens videre drift, men det anbefales å gjøre rullerende 

likviditetsprognoser gjennom de neste årenes drift for å forhindre likviditetsproblemer.  

Konklusjon 

Kontrollkomiteen har ikke gjort vesentlige funn og stiller seg bak styret når det legger frem årsregnskap 
og balanse for 2019.  
 
Jessheim 14.mars 2020 
 
 
 
 
______________      ______________ 
Ulla Sponevik                                  Erik Jarl Holm 
 
   


