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Eksempel  Retningslinjer revisorer og 

kontrollkomiteen 
 

Vedtatt av styret i <klubb> dato… 

 
 

Valgte revisorer 

 

Revisjonen skal utføres av to revisorer valgt av årsmøtet.  

Revisor skal, etter idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, vurdere om: 

 Årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser 

 Organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og 

dokumentasjon av regnskapsopplysninger 

 

Hvordan revisjonen utføres er definert i NIFs lov kapittel 4, se www.lovdata.no 

 

Engasjert Revisor 

 

Registrert eller statsautorisert revisor skal følge Revisorloven med tilhørende forskrifter 

og profesjonsstandarder i utførelsen av revisjonen. Alle organisasjonsledd som har 

engasjert registrert eller statsautorisert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to 

medlemmer. 

 

 

Kontrollkomiteen 

 

Kontrollkomiteen skal: 

 Føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi.  

 Påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 

bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske 

disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av 

årsmøte/ting.  

 Forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er 

hensiktsmessig og forsvarlig. 

 Påse at organisasjonsleddets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap 

og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for organisasjonsleddets drift og 

finansielle stilling.  

 Ved gjennomgang av regnskapene, vurdere organisasjonsleddets finansielle 

stilling, forvaltning og drift. 

 Føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til årsmøtet/tinget om 

sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og organisasjonsleddets 

anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning 

generelt og styrets arbeid/beretning. 

 

Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og 

utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte 

revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført 

der den finner det hensiktsmessig. 
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For organisasjonsledd som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en beretning 

til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den 

finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til organisasjonsleddets 

styre og revisor. 

 

Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den 

ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan 

ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller 

utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske 

konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor. 

 

 

På www.klubbguiden.no er det sjekklister for revisor og kontrollkomite. Her finnes også 

mal for årsberetning fra revisor og kontrollkomite. 

  

http://www.klubbguiden.no/

