
 
ÅRSBERETNING FRA KONTROLLUTVALGET I 
LILLEHAMMER SKIKLUB FOR 2020 
 
 
Kontrollutvalgets rolle er nedfelt i § 21 i lov for Lillehammer skiklub. 

Det er der uttrykt følgende: 

Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets 
og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og 
økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, 
vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 

c) Forelegges alle forslag og vedtak som skal behandles på årsmøtet 
og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og 
foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert 
revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og 
kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver 
utvalget finner nødvendig. 

  
 
Kontrollutvalget skal påse at midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske 
disposisjoner er i samsvar med lov og beslutninger fattet av årsmøtet. 
Kontrollutvalget skal videre forsikre seg om at den interne økonomiske 
kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  
 
Kontrollutvalget skal påse at Lillehammer Skiklubs regnskapsførsel er 
pålitelig og at dets årsregnskap og perioderapporter gir et korrekt uttrykk 
for klubbens drift og finansielle stilling. Regnskapsførsel ivaretas av et 
profesjonelt regnskapsselskap som sikrer at føring av regnskap og 
økonomirapportering fungerer tilfredsstillende.  
 
Kontrollutvalget har gjennomgått foreliggende regnskap og budsjetter 
med styreleder og daglig leder. Kontrollutvalget har hatt samtale med 
statsautorisert revisor Rune Pettersen i BDO vedr. årsregnskap for 2020. 
 
 
Kontrollutvalgets beretning for 2020 
 



Kontrollutvalget har gjennomgått Lillehammer Skiklubs regnskap og 
rutiner for 2020. Det økonomiske resultatet for 2029 viser et overskudd 
på ca. 2,4 millioner kroner.  
 
Regnskapet gir etter vår oppfatning en tilfredsstillende oversikt over den 
økonomiske siden ved virksomheten, og er i samsvar med loven.  
 
Kontrollutvalget ønsker å påpeke viktigheten av at det til enhver tid er 
gode rutiner mellom regnskapsfører, administrativ ledelse og styret. Dette 
slik at oppfølging mot vedtatt budsjett og den økonomisk utvikling, kan 
følges opp.  
 
Kontrollutvalget har gjennomgått dokumenter fra styret som utvalget har 
funnet nødvendig å gjennomgå. Utvalget har fått etterspurt informasjon 
fra Lillehammer Skiklubs administrasjon.  
 
Kontrollutvalget har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det 
styrebehandlede årsregnskapet for 2020. Styrets beretning og 
årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven.  
 
Kontrollutvalget har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2020, og 
revisor har avgitt en «ren» beretning. 
 
Driften av Lillehammer skiklub har i 2020 vært svært preget av ulike 
konsekvenser knyttet til koronapandemien. Vintersesongen 2019/20 ble 
brått avsluttet ved den nasjonale nedstengingen 12. mars 2020. Det fikk 
store konsekvenser for skiklubben ved at det lenge planlagte NM på ski 
måtte avlyses og ved at Birkebeinerrennet 2020 også ble avlyst. 
Skisesongen 2020/21 har i enda større grad vært preget av pandemien. 
En svært amputert skisesong i forhold til skirenn og ikke minst ved at 
både Ingalåmi og Birkebeinerrennet også måtte avlyses denne vinteren. 
 
I forhold til Lillehammer skiklub sin økonomi har dette fått store 
konsekvenser. Både ved at inntektssiden i stor grad er påvirket av mottatt 
kompensasjon for erstatning av inntekter knyttet til det planlagte NM-
arrangementet og andre arrangement og ved reduserte kostnader som 
følge av lavere aktivitet. Skiklubbens regnskap og resultat er derfor i liten 
grad direkte sammenliknbart med et normalår. 
 
Det materiale kontrollutvalget har fått seg forelagt, gir ikke foranledning 
til særlig bemerkninger utover det som fremgår av denne beretning.  
 
 
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og årsregnskapet for 2020 
godkjennes.  
 

 



Lillehammer, 21. april 2021 

 

Stein Ivar Lien        Oddleiv Sæle 

 


