
Kontrollutvalgets beretning for 2021 
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Nordstrand Tennisklubb 
sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 
organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
Utvalget skal ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet driver forsvarlig 
forvaltning og økonomistyring ved at dets midler benyttes i samsvar med lover, 
vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget har utført følgende handlinger: 

Kontrollutvalget har i løpet av perioden hatt 4 møter med styrets leder og daglig 
leder. I møtene har det vært fokus på internkontroll, dokumentasjon og rutiner, 
løpende perioderegnskaper, HMS, samt gjennomgang av kostnader og fremdrift på 
pågående prosjekter. Kontrollutvalget har fått tilgang til alle dokumenter og 
opplysninger det har bedt om fra Nordstrand Tennisklubbs administrasjon, herunder 
protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har 
funnet relevante. Forslag til vedtak på årsmøtet, styrets årsberetning for 2021 og 
det styrebehandlede årsregnskapet for 2021 er gjennomgått. 

Regnskapet viser et overskudd på kr 62.500 for 2021. Kontrollutvalget er fornøyd 
med årets resultat. Det er levert i en svært utfordrende periode med vesentlig 
redusert aktivitetsnivå og hallinntekter grunnet pandemien, samt at det i perioden 
er gjennomført nødvendige oppgraderinger av uteanlegget på kr 470.000 som ikke 
lå i budsjettet.  
 
Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Kontrollutvalgets vurdering er at Nordstrand Tennisklubb drives på en forsvarlig 
måte og etter de retningslinjer som er gitt av årsmøtet. Den finansielle stillingen 
vurderes å være under kontroll.  

Kontrollkomiteen vil bemerke at regnskapsfører har vært svært forsinket i sitt arbeid 
med å ferdigstille årsregnskapet, selv om det har blitt purret gjentatte ganger. 
Administrasjonen har også bemerket manglende svar og opprettholdelse av 
tidsfrister gjennom året. Slik kontrollkomiteen vurderer det, kan en slik situasjon 
over tid medføre en ikke ubetydelig risiko for administrasjonens, styrets og 
kontrollkomiteens oversikt og arbeid. Komiteen forstår det slik at forsinkelse fra 



regnskapsfører har vært en utfordring gjennom flere år. Kontrollkomiteen anbefaler 
derfor at Nordstrand Tennisklubb bytter regnskapsfører. 

Basert på det materialet utvalget har fått seg forelagt, finner det ikke grunnlag for 
ytterligere merknader ut over det som fremgår av denne beretningen. 

Konklusjon 
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2021 
godkjennes av årsmøtet. 
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