
Til årsmøtet i Charlottenlund Sportsklubb   

 

 

 

 

Kontrollkomiteens beretning for 2021   

 

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:   

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Charlottenlund 

Sportsklubbs økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at Charlottenlund Sportsklubbs 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 Charlottenlund Sportsklubbs drift og finansielle 

stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere Charlottenlund 

Sportsklubbs finansielle stilling, forvaltning og drift.    

Det er gjennomført 1 møte i løpet av året i komiteen. Det er i tillegg avholdt telefonmøte med 

revisor.  

 

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet.   

Vi har gjennomgått styrets protokoller og årsrapport for 2021, alle underavdelingers 

årsberetninger, regnskap samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å 

gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra 

Charlottenlund Sportsklubbs administrasjon, styre og fra Charlottenlund Sportsklubbs 

engasjerte revisor fra Revisjonskompaniet Midt-Norge, herunder revisjonsberetning for 2021.    

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

fremgår av denne beretning.    

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet.   

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets årsrapport (beretning) og Charlottenlund Sportsklubbs 

årsregnskap for 2021 godkjennes av årsmøtet.   

 

Kontrollkomiteens vurdering av Charlottenlund Sportsklubbs finansielle stilling, 

forvaltning og drift.   

Etter å ha gjennomført kontroller er konklusjonen:   

 

Styret har opptrådt i henhold lover og regler, regnskapet er oversiktlig og gjennomført i 

henhold til god regnskapsskikk og de lover og regler som gjelder spesielt for idrettslag. 

Den finansielle stillingen til klubben er god.     

 

Corona-pandemien har som forventet også i 2021 gitt seg utslag i alle aspekter av 

klubbdriften. All gjennomgått dokumentasjon, supplert med øvrig kjennskap til klubbdriften 

samt samtaler med både ansatte og øvrige sentrale personer i klubben, tilsier dog at 

Charlottenlund Sportsklubb har håndtert situasjonen godt. Det har bl.a. vært svært lite frafall i 

medlemsmassen. Klubbaktiviteten har vært så god som man kan forvente i en slik situasjon, 

om ikke bedre dersom man sammenligner med øvrige klubber i Trondheim. Økonomien har 

vært god gjennom 2021, dog i hovedsak grunnet lavere aktivitet og kostnader enn i et 

«normalår», samt at klubben har vært dyktig til å ta i bruk de støtteordningene som trådte i 

kraft etter pandemiutbruddet. Som for 2020 registreres at det i lagene har vært gjennomført 



flere målrettede tiltak for å opprettholde så høy aktivitet som mulig. Videre er 

det kontrollkomiteens inntrykk at klubbens fokus og gjennomføring av smittevern på og i eget 

anlegg, men også ved aktivitet utenfor egen teig, har vært forbilledlig og i tråd med 

myndighetenes regler og anbefalinger. Det fremstår som tydelig at føre-var-prinsippet har 

vært rådende. Toppsatsingen på håndball i 2021 har generert overskudd. Det er viktig at 

klubben har en fortløpende bevissthet rundt kostnadsbildet ved toppsatsingen, og at det sørges 

for at økonomien i denne er bærekraftig.    

 
 

 

 

Trondheim, 3.4.2022  
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