
 

 

 

Til Årsmøte i Vestli Idrettslag 21. April 2015. 
 

 

Kontrollkomiteen avgir med dette sin innberetning til årsmøte i Vestli IL. 

 

 

Kontrollkomiteen baserer sin innberetning på gjennomgang av protokollene fra hovedstyret 

og gruppene, gjennomgang av foreliggende regnskaper, samtaler og skriftelige innspill fra 

revisorene samt møter og samtaler med tillitsvalgte i hovedstyret og gruppene. 

Kontrollkomiteen henviser innledningsvis til revisors innberetning og tiltrer de kommentarer 

og merknader som er gjort i denne sammenheng. 

 

 

Kontrollkomiteen vil særlig peke på at økonomien for idrettslaget er kraftig forbedret og alle 

grupper har levert positive resultater. Vi vil spesielt nevne at håndballavdelingen har snudd et 

negativt resultat i 2013 til et positivt resultat på kr. 173041,- for 2014 

Klubbens totale årsresultat er på kr.523478,- mot et negativt resultat i 2013 på kr. 342143,-  

Når det gjelder inntektssiden har Kontrollkomiteen hatt særlig oppmerksomhet knyttet til 

grunnlaget for hodestøtten. Hovedleder har i den sammenheng vært i kontakt med Oslo 

Idrettskrets og en uavhengig advokat om det grunnlaget som er benyttet for idrettslagets 

søknad. Hverken OIK eller den uavhengige advokaten hadde merknader til søknadsgrunnlaget 

og Kontrollkomiteen forutsetter at dette også er avklart med Oslo kommune. 

 

 

Kontrollkomiteen har også registrert at HS har etterlyst mer regelmessig innsending av bilag 

slik at det mulig med en bedre løpende regnskapsmessig oppfølging av klubbens virksomhet. 

Det er viktig at dette følges opp i 2015. 

 

 

Kontrollkomiteen har fått det klare inntrykk at HS og gruppene utarbeider sine budsjetter helt 

uavhengig av hverandre. Vestli IL er et fleridrettslag der man i størst mulig grad bør 

samarbeide på mange områder. Budsjettet er et godt grunnlag for et slikt samarbeid og det bør 

derfor tilstrebes et tettere samarbeid ved oppsett av budsjettene. 

 

 

Ved gjennomgang av møteprotokollene fra HS og gruppene registrerer Kontrollkomiteen ulik 

praksis for hvordan disse føres. Dette var også kommentert i fjorårets beretning uten at det har 

blitt gjort noen endringer! Det er således vanskelig å skjønne hva som er diskutert og vedtatt.  

Vi oppfordrer derfor igjen at det utarbeides en felles mal for oppsetting av møteprotokoller. 

 

 

Når det gjelder tennisavdelingen er det fortsatt uklart for Kontrollkomiteen om driften av dette 

fortsatt ligger i idrettslaget eller om det er overtatt av Tennisakademiet. 

Dette var også beskrevet i fjorårets beretning og dette bør avklares snarest. 

 



Kontrollkomiteen har etterlyst stillings beskrivelse for den innleide konsulent som har fungert 

som daglig leder basert på 50 % stilling, Dette har ikke blitt utarbeidet da man ikke visste om 

dette engasjementet ville bli forlenget. 

I beretningen fra hovedstyret er det beskrevet at dette arbeidet vil fortsette i 2015 og det 

forventes dermed at det utarbeides en stillings instruks for daglig leder. 

 

Avslutningsvis er Kontrollkomiteen svært tilfreds med den orden og profesjonalitet som både 

de løpende regnskapene og årsregnskapene bærer preg av. 

Det som er bekymringsfullt er at månedlige regnskap er svært mangelfullt og det gir liten 

mulighet til å kommentere den løpende drift av idrettslaget. 

Videre må informasjon mellom grupper og komiteer prioriteres, det er nedlagt mye 

unødvendig arbeid på grunn av manglende kommunikasjon innad i idrettslaget.  

 

 

 

Oslo, 13. April 2015 

 

 

 

Per Braathen                                                                                Lasse Johannessen 

Sign.                                                                                            Sign. 


