
Kontrollutvalgets beretning for 2022 
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollutvalget i NMK Kongsberg sin beretning. 

Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter NMK Kongsbergs 

vedtekter og lover.  

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet 

det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra NMK Kongsberg styre. Vi har 

gjennomgått styrets årsberetning for 2022 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2022.   

Regnskapet viser et overskudd på kr 866.865,07 som viser at klubben har frisk økonomi. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av NMK Kongsberg: 

Kontrollutvalget vil gjerne trekke frem en episode der styret i samråd med en av grenene måtte trå til og 

gjøre upopulære beslutninger, og det var ved avlysning av arrangement som berører barn og barneidrett og 

glede. Det ble mye frem og tilbake når det viste seg at antallet påmeldte ble for få for å kunne gjennomføre 

et arrangement som både klubb og gren kunne stå inne for. Styret i grenen besluttet i samråd med hovedstyre 

at det ikke var økonomisk forsvarlig å gjennomføre dette uten at klubben ville tape mye penger på det. Her 

hadde det vært påmelding ute i flere uker, og vi hadde flagget at det måtte mer enn 120 påmeldte for at det 

økonomisk skulle gå rundt. Når det da endte opp på rett rundt 60 påmeldte betalende ble det besluttet å 

trekke seg som arrangør. Det har i etterkant kommet frem at det at klubben valgte å peke på det økonomiske 

var helt riktig valg, og med dette eksemplet vil vi som kontrollutvalg berømme styret både i gren og 

hovedstyre for å utvise sunn fornuft og god forretningsskikk i den daglige driften av en frivillig klubb som 

dette er. For øvrig så er det to ting til vi ønsker å sette fokus på, men som ikke vil stoppe vår godkjenning av 

styrets beretning og NMK Kongsberg årsregnskap. Det første er at punkt 9a i årsberetning fra 2021 ikke ser 

ut til å være fulgt opp, og så bør hovedstyre forsøke å få et mer jevnt fordelt 7% av omsetning innbetaling fra 

alle grenene slik at alle bidrar likt til fellesskapet. Ellers så vil vi kontrollutvalget si at basert på det materialet 

vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det som fremgår av denne 

beretningen. 

Konklusjon 

Det er kontrollutvalgets konklusjon at styret har utført de oppgaver som det er tillagt etter loven, og 

kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og NMK Kongsberg årsregnskap for 2022 godkjennes av 

årsmøtet. 

 

Kongsberg, 20.03.2023 
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