
SAKER	  FOR	  ÅRSMØTET	  I	  OSLO	  KAJAKKLUBB	  25.	  FEBRUAR	  2014	  
	  
Runar Nygård (RN) og William B Gram (WBG) fremmer følgende saker for Årsmøtet i OKK 
den 25. februar 2014:  
(husk separat for pålegg om forvaltning!) 
 
FORSLAG 1:  Årsmøtet bes ta stilling til forslag om at OKK fra og med 2014 skal engasjere 
ekstern revisor og følge regelverket for regnskapspliktig foreninger (Regnskapsloven). 
 
Hva innebærer dette? 
 
Det innebærer at OKK velger en profesjonell, ekstern revisor som ikke er medlem i OKK, og 
at man går over til å følge Regnskapsloven for føring av regnskap og balanse.  Istedenfor 
internt valgte revisorer skal det da etableres en intern kontrollkomite bestående av minst 2 
medlemmer. 
 
Begrunnelse: 
 
Formelt sett gjelder det en grense knyttet til inntekt NOK 5 millioner i et kalenderår, for når 
en idrettsklubb tilknyttet NIF er pålagt å ha ekstern revisor.  OKK har de to siste årene ligget 
helt opp mot denne grensen, og det er kun et tidsspørsmål før grensen nås.  Dagens valgte 
revisorer (RN og WBG) har anbefalt overfor styret at styret innstiller overfor Årsmøtet at 
OKK engasjerer ekstern revisor for 2014.  Styret avslo dette i styrevedtak i januar 2014, slik 
at vi ser behov for å fremme eget forslag. 
 
Det er flere argumenter som veier i favør av vårt forslag: 
 

a. Bedre forvaltning av og kontroll med verdier for åttesifrede kronebeløp 
 
Revisorene har i flere år påpekt svakheten ved dagens regnskapsregler for «små 
organisasjonsledd» blant annet hva gjelder balanse, dvs oversikt over eiendeler etc.  
Revisorene har i flere år anmodet om at i mangel av regnskapsmessig balanse, så skal 
det etableres en systematisk oversikt over samtlige verdier som OKK disponerer, 
herunder bygningsmasse etc.  OKK disponerer nå verdier til anslagsvis minst 20 
millioner kroner.  Klubbens aktivitetsnivå er så stort at det kun er fordeler å vinne ved 
å føre et regnskap og en balanse etter Regnskapslovens regler.  Det gjør det blant 
annet enklere å ha et forhold til de langsiktige vedlikeholdskostnadene for OKK, som 
igjen legger grunnlag for fastsettelse av kontingent, av kapitalbuffer etc. 
 
Generelt er klubbens aktivitetsnivå og eiendeler så høye at vi har vokst fra det svært 
enkle «regnskap for små organisasjonsledd».  Vi ønsker å redusere risiko ved å følge 
god regnskapsskikk både for resultat og balanse. 
 

b. Uavhengighet 
 

Det blir stadig mer krevende å sitte i OKKs styre.  Det vil således oppstå flere 
muligheter for at styret kan kritiseres.  Slike situasjoner vil kunne lede til at interne 
revisorer, enten på grunn av press fra styremedlemmer eller på grunn av andre årsaker, 
vil kvie seg for å behandle saker på en måte som en ekstern, uavhengig revisor vil 
kunne gjøre.  Dette er et tungtveiende argument for engasjering av ekstern revisor. 



 
c. Kostnader 

 
Det ser ut til at kostnader til ekstern revisor vil være ca 25-30.000 kroner, hvilket er en 
moderat kostnad knyttet til ekstern kvalitetssikring av en så betydelig virksomhet som 
OKK bedriver i dag. 
 
 
 

FORSLAG 2  - SUBSIDIÆRT FORSLAG 
 

«Dersom Årsmøtet avviser ekstern revisor, bes det om at Årsmøtet likevel beslutter at OKK 
skal følge Regnskapsloven fra og med 2014.02.08» 
 
 
FORSLAG 3 -  FORVALTNING AV LIKVIDITET 
 
Begrunnelse: 
 
OKK har bygget opp en betydelig kapitalbuffer og vil i overskuelig fremtid antagelig ha 
overskuddslikviditet på flere millioner kroner for investeringer og periodiske større 
vedlikehold.  Revisorene påpekte overfor Styret og Årsmøtet i februar 2013 at forvaltningen 
av midler ikke hadde vært optimal, med en tapt inntekt i 2012 på minst 30.000 kroner.  I 2013 
har Styret i liten grad fulgt opp revisorenes anbefalinger, og det anslås at tapte inntekter (pga 
at man har fortsatt med flytende rente hos DnB fremfor å velge fast høyrente hos 
konkurrenter), igjen har gått glipp av omtrent samme beløp.  Samtidig anmodet revisorene om 
at OKKs styre tar inn i Økonomireglementet et avsnitt om forvaltning av likvider og herunder 
prosedyrer for regelmessig revurdering av likviditetsplasseringer. Dette er heller ikke skjedd i 
2013.  Derfor bes det om at Årsmøtet instruerer dette og fremtidige styrer som følger: 
 
«Årsmøtet pålegger fremtidige styrer å forvalte OKKs likviditet etter følgende prinsipper: 
 

a. OKK skal sikre at styret innehar kompetanse, eller at styret knytter til seg kompetanse, 
for effektiv forvaltning av styrets likviditet. 

b. Det skal beregnes hvilken kapital som behøves for den ordinære driften i løpet at et 
kalenderår. Overskuddslikviditet utover dette skal forvaltes særskilt. 

c. Slik kapital skal plasseres risikofritt (dog kan det aksepteres at man ved innskudd i 
norske banker har plassert beløp som går utover Statens Innskuddsgaranti). 

d. Man skal aktivt søke høyeste renteavkastning og vurdere dette sammen med 
bindingstid. 

e. Det påhviler styret handlingsplikt et aktivt ansvar for optimal plassering av midler.» 
 
 
 
9. februar 2014    
 
RunarNygård, William B Gram 
 


