Innlandet Idrettskrets(IIK)
Kontrollutvalget
KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2021.
Kontrollutvalgets medlemmer
Kontrollutvalget for IIK har for 2021 bestått av
Tom Ericsen, leder
Marit Roland, medlem
Tor Haugstulen, varamedlem
Mette Løren, varamedlem.

Kontrollutvalgets oppgaver og arbeid.
Kontrollkomiteens oppgaver etter IIKs Lov § 1, pkt 4, jfr NIFs
lov § 2-12 som har følgende hovedpunkter:
1. Alle organisasjonsledd skal ha et kontrollutvalg med leder og ett
medlem.
2. Kontrollutvalget skal påse at styret utfører de oppgaver styret er tillagt
etter organisasjonsleddets lov.
3. Kontrollutvalget avgir beretning til årsmøte/tinget. Beretningen skal
inneholde en beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i årsmøte/tingperioden, samt utvalgets konklusjon på om styret har utført de
oppgaver som det er tillagt etter loven.
4. Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og
dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.
5. Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles
på årsmøte/ting, og kan avgi en uttalelse til forslagene dersom utvalget
finner det nødvendig.
6. Kontrollutvalg i organisasjonsledd som ikke har revisor, skal foreta
regnskapsrevisjon.
7. Organisasjonsledd kan på eget årsmøte/ting vedta instruks for
kontrollutvalget, gi utvalget ytterligere oppgaver, og presisere dets

oppgaver, forutsatt at dette ikke reduserer utvalgets ansvar og
rettigheter etter denne bestemmelse, eller på annen måte er uforenlig
med utvalgets oppgaver.

Kontrollutvalget har gjennom året fått tilsendt alle styreprotokoller med
vedlegg, heri regnskapsrapporter og aktivitetsrapporter med avstemming mot
budsjett og handlingsplan. Enkelte henvendelser til administrasjonen er
tilfredsstillende besvart. Idrettskretsens arbeid har også i 2021 i stor grad vært
påvirket av koronapandemien.

Kontrollutvalgets bemerkninger til regnskapet.
All nødvendig informasjon, herunder også årsregnskap for 2021 med styrets
beretning og revisors beretning, er forelagt komiteens medlemmer.
Årsregnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 524.666, og en egenkapital pr
31.12.2021 på kr 8.558.857.
Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger
utover det som fremgår av denne beretning. Kontrollutvalget har ingen
merknader til det fremlagte regnskapet.
Konklusjon
Innlandet Idrettskrets midler er i 2021, etter kontrollutvalgets oppfatning,
anvendt i tråd med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. De
interne kontrollrutiner synes hensiktsmessige og forsvarlige.
Kontrollkomiteen viser til revisors beretning og slutter seg til de vurderinger
som her fremkommer.
Kontrollkomiteen anbefaler regnskapet for 2021 for godkjent.
Lillehammer 29. mars 2022
Tom Ericsen
leder

Marit Roland
medlem

Tor Haugstulen
varamedlem

Mette Løhren
varamedlem
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