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Instruks for kontrollutvalg: 
 

(1) 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 til 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. 

 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter 

som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

 

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14. 

 

For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder 

uansett følgende: 

a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret 

og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere 

grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i 

regnskapet. 

b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.  

c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og 

idrettslagets art og omfang tilsier.  

d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal 

oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 

fellesskap. 

 

 

Instruks for Valgkomité: 

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal 

legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på 

årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av 

valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og 

forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet. 
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