
Til årsmøtet i Grüner ishockey 

Kontrollkomiteens beretning for 2018 

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid: 

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Grüner Ishockey’s økonomi.  

Kontrollkomiteen skal påse at Grüner ishockey sine 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. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg 

om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  

Kontrollkomiteens arbeid har bestått av møter og gjennomlesing av styrereferater og utvalgte 

dokumenter.  

Kontrollkomiteens arbeidsform. 

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å 

gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Grüner ishockey’s 

administrasjon. Styrets årsberetning for 2018 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2018 er 

gjennomgått.   

Om spill i kvalik til GET-ligaen 

Grüners A-lag har som kjent kvalifisert seg til spill i GET-ligaen. I forbindelse med deltakelsen i selve 

kvaliken behandlet styret saken (Jfr. Styrereferat av 06.02 og 26.02.2019). Av referatet kan vi lese at 

styret drøftet hvorvidt det forelå et mandat til å ta beslutning om deltakelse: 

«Det er ikke noe i organisasjonsplanen som hindrer styret fra å støtte kvalifiseringspill, men for 

å beslutte dette må styret ha et bedre grunnlag å vurdere ut fra enn det som foreligger pr i dag. 

Dette er en stor beslutning å ta.» 

Styret ba så daglig leder om å utrede økonomiske og praktiske konsekvenser. Etter at styret fikk seg 

forelagt en konsekvensutredning, konkluderte styret med følgende: 

«Beslutningen om å takke ja er tatt etter nøye diskusjoner rundt økonomiske forhold, 

isfordeling og hallsituasjon. Vår konklusjon er at et eventuelt GET-spill ikke vil bety noe av 

negativ art for klubbens helhet, tvert i mot har styret sett at dette kan ha flere positive sider for 

klubben.» 

Organisasjonsplanen har ikke et eget punkt om ambisjoner rundt A-lagets deltakelse i GET-ligaen. Men, 

formuleringen vedrørende nivået man ønsker å holde A-laget på, gir føringer: 

«Grüner A skal holde et nivå som plasserer klubben i øvre del av 1. divisjon. Klubben ser det ikke 

som realistisk, (sportslig, finansielt og administrativt) å sikte mot spill på høyeste seniornivå.» 

Dette medfører etter kontrollkomiteens vurdering at styret stod overfor to alternativer: 

1) Ta beslutningen rundt deltakelse i styret på grunnlag av utredningen nevnt over 

2) Innkalle til ekstraordinært årsmøte for å søke råd og instruks hos klubbens øverste organ 



 

Styret besluttet seg for at et evt. spill i GET-ligaen var noe som lå innenfor Styrets mandat.  

 

Kontrollkomiteen har ikke konkludert med at styret har gjort noe prinsipielt galt i å ta beslutningen. 

Men, på bakgrunn av formuleringen i organisasjonsplanen, savner vi at styret drøftet hvorvidt en slik 

beslutning burde blitt avgjort av et ekstraordinært årsmøte. 

Om regnskapet 

Kontrollkomiteen ønsker å gjøre årsmøtet oppmerksom på at underskuddet i regnskapet er vesentlig 

høyere enn det underskuddet som ble lagt til grunn i budsjettet for 2018 (325’ mot 105’). Det er også 

grunn til å merke seg at dette er på tross av at inntektene til klubben er vesentlig høyere enn budsjettet 

la opp til (4,9 mot 4,4 mill). 

Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen for 2018. Det materialet vi har fått oss forelagt har ikke 

gitt grunnlag for bemerkninger utover det som fremgår av over. 

Kontrollkomiteen har således ingen tekniske merknader til det forelagte regnskapet og anbefaler at 

styrets beretning og Grüner ishockey’s årsregnskap for 2018 godkjennes av årsmøtet.  
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