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INSTRUKS  

 

FOR 

 

KONTROLLKOMITÉ 

(Vedtatt av årsmøtet 16.02.15)  

  

 

1 FORMÅL 

Herværende instruks gjelder for kontrollkomité i Bergen CK. Med «kontrollkomité» menes 

årsmøtevalgt komité som skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. 

 

Medlem av kontrollkomité er underlagt de valgbegrensninger som følger av NIFs lov §§ 2-5, 2-6 

og 2-7 og kan ikke være ansatt i klubben, jf. samme bestemmelser.  

 

Formålet med instruksen er å gi en oversikt over Kontrollkomiteens funksjoner, oppgaver og 

ansvar.  

 

2 KONTROLLKOMITEENS OPPGAVER OG ROLLER 

2.1 Generelt 

Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12, samt denne instruks.  

 

Oppgavene i.h.t. NIFs lov § 2-12 er følgende: 

 

 (1) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal 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. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets 

interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. 

 

(2) Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets regnskapsførsel er pålitelig og at dets 

årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for organisasjonsleddets drift og finansielle stilling. 

Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere organisasjonsleddets finansielle stilling, 

forvaltning og drift. 

 

(3) 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. 

 

(4) Kontrollkomiteen skal 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. 

 

(5) 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 
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rapportere gjennom nummererte rapporter til organisasjonsleddets styre og revisor. 

 

(6) 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. 

 

Komiteen skal videre håndtere alle oppgaver som klubben v/styret finner det naturlig eller 

påkrevd at komiteen er orientert om eller tar stilling til. 

 
2.2 Prosedyre ved forespørsler 
 
Enhver forespørsel fra kontrollkomiteen til klubben skal rettes skriftlig fra komiteens leder til 
klubbens styre.  
 
2.3 Møteplikt og vedtak 
 
Kontrollkomiteen skal møtes så ofte som det påkreves for å sikre et tilstrekkelig tilsyn. 
 

Kontrollkomiteens vedtak fattes med alminnelig flertall. Medlem som ikke er enig i en beslutning, kan 
kreve sin oppfatning innført i protokollen. 
 

 2.4 Løpende rapporteringsplikter 
 
Kontrollkomiteen skal løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom 
nummererte rapporter til klubbens hovedstyre og revisor. 
 

 

2.5 Forholdet til klubbens daglige leder og øvrige administrasjon 

 

Kontrollkomiteen skal i sitt virke kun forholde seg til klubben v/styret med mindre styret ber 

komiteen om å henvende seg til daglig leder eller øvrige administrasjon i klubben. 

 

Daglig leder kan, etter at kontrollkomiteen har innhentet samtykke fra klubbens styre, pålegges å 

møte for kontrollkomiteen dersom dette anses nødvendig for å redegjøre for klubbens 

disposisjoner. 

 

2.6 Tale- og forslagsrett på årsmøte 

 

Kontrollkomiteen kan møte på klubbens årsmøte uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett 

i de saker som ligger innenfor komiteens arbeidsområde. 

 

Komiteen plikter så langt det er mulig å på forhånd informere klubbens styre om eventuelle 

planlagte innlegg eller forslag.  

 

2.7 Taushetsplikt 
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Kontrollkomiteens medlemmer har absolutt taushetsplikt i forhold til den informasjon og de 

opplysninger om interne forhold i klubben og andre opplysninger de gjøres kjent med som følge 

av sitt tillitsverv.  

 

Taushetsplikten består også etter at tillitsvervet er opphørt.  

 

 

***** 

 

 

 


