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Kontrollutvalgets beretning for Allianseidrettslaget Manglerud Star 

periode 2020/2021 
 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget(KTU) i Allianseidrettslaget 

Manglerud star 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, og ha et særlig 

fokus på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler 

benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, 

og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting og 

foreta regnskapsrevisjon. 

Vi har utført følgende handlinger: 

KTU skal gjennomgå protokoll fra årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter 

utvalget finner det nødvendig å gjennomgå.  Dessverre har vi ikke fått alle opplysninger som 

vi har bedt om fra idrettslagets styre. Vi mangler fortsatt: 

• Idrettslagets lover som ble vedtatt på ordinært årsmøte 2020 

• Protokollen fra det samme årsmøte i 2020 
 

Vi har også bedt om møte med Allianseidrettslaget, men det har det heller ikke blitt noe av. 

 

Vi har mottatt 2 referater fra møter i Alliansestyret. Disse referatene viser aktiviteten i 

Idrettslaget i perioden. Videre har vi mottatt styrets årsberetning for 2021. Referatene 

bærer preg av det KTU vil kalle informasjonsutveksling mellom de underliggende 

idrettslagene. KTU savner imidlertid planer, aktiviteter og beslutninger til felles beste for alle 

idrettslagene i fellesskapet. 

   

Det er muntlig meddelt oss at det i perioden ikke har vært økonomisk aktivitet i 

Allianseidrettslaget. Det er derfor ikke forelagt oss noe regnskap eller balanse for perioden. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

2020 har vært et spesielt år for idretten grunnet pandemien. Kanskje spesielt for barn og 

unge som har blitt hardest rammet. Av den grunn har det også vært lite/lav aktivitet i 

idrettslagene. Dette har sikkert også påvirket Allianseidrettslaget arbeid. KTU velger å se den 
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lave aktiviteten i lys av dette. Og uansett ser vi positivt på at det har vært gode dialogmøter 

mellom idrettslagene i Alliansen.  

Men når denne pandemien er over så bør fokuset være hvordan utvikle og å dra dette 

samarbeidet i en avtalt retning. 

Videre må det etableres rutiner for rask utveksling av nødvendig dokumentasjon som f.eks 

styreprotokoller mm 

Det må settes opp protokoller fra styremøtene som viser beslutningene i styret. Referater 

må gjerne være supplement hvis ønskelig. 

Det må etableres regelmessige møter mellom styret og KTU. Minst 2 i året og eller ved 

behov. 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt eller klar å skaffe oss på annen måte, er det 

ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det som fremgår av denne beretningen. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

Som nevnt over har det ikke vært økonomisk aktivitet i Allianseidrettslaget i perioden. Og 

det er derfor ikke forelagt oss noe regnskap/beholdningsregnskap. KTU er ukjent med om 

det pr dato finnes bankkonti for idrettslaget. 

KTU anbefaler at det framtidig uansett liten eller ingen økonomisk aktivitet i perioden settes 

opp et enkelt regnskap som viser den 0-aktiviteten som eventuelt har vært.  

Konklusjon 

Kontrollutvalget ber årsmøte om at denne rapportens forslag til utbedringer føres i 

protokollen fra årsmøte. Under disse vilkår anbefaler KTU at Alliansestyrets forvaltning og 

beretning godkjennes av Årsmøtet 2021. 

Oslo 12.5.2021 

 

Svein Rokseth(sign)     Terje Olsen(sign) 

Signatur leder      Signatur medlem     

 

 

Tina Rødal(sign) 

Signatur varamedlem 


