
Kontrollutvalgets beretning for 2022 
 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Bergen Klatreklubb sin beretning. 

 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 
organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus 
på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i 
samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi 
en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting. 

 

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

Vi har gjennomgått revisors beretning. For regnskapsrevisjon vises til revisjonsberetning. 

Regnskapet viser et overskudd (underskudd) på kr 493 878, og ved årsavslutning 2022 økte (reduserte) den 
frie egenkapitalen med kr 493 878. 

 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

2022 var første normale året med Vestveggen i full drift for Bergen Klatreklubb med den usikkerhet som 
dette medfører. Underveis i året viste det seg at likviditeten var dårligere enn forventet og styret sammen 
med administrasjon satt opp og gjennomførte en plan for å forbedre situasjonen.  

Tiltak dreide seg bl.a. om nedbemanning og andre reduksjoner i kostnadsnivået samt å hente inn midler for 
å klare seg gjennom perioden med negativt resultat. 

I tillegg ble det laget en detaljert likviditetsoversikt for å bedre oversikten over utgifter og inntjening måned 
for måned for å lettere identifisere potensielle problem tidligere og ha en økonomisk buffer for å kunne takle 
de. 

Ettersom klubben vokser og omsetningen og utgifter øker blir prosentmessige små avvik fra budsjettet 
potensielt store summer, og det er da enda viktigere for Bergen Klatreklubb å ha god kontroll på driften. 
Kontrollutvalget har sett på tiltakene som er truffet, og er fornøyd med at dette er tatt tak i på en ordentlig 
måte slik at man unngår å bli overrasket på samme måte i fremtiden. 

 



 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2022 godkjennes av årsmøtet. 

 

 

Bergen, 21.03.2023 

 

 

 

 

Ove M. Landro       Gisle Andersen 


