
Kontrollkomitéens rapport til OKKs årsmøte 2019 
Medlemmer: Arve Josephson, Svein Sørlie Lund 

Varamedlemmer: Runar Eggen, Gaute Solheim 

Antall møter: Vi har avholdt 3 møter, i tillegg til 2 møter med styret, ett separat møte med kasserer, 

flere samtaler med daglig leder, møte med regnskapsfører og samtale med revisor. I tillegg har vi 

mottatt alle styrereferater og økonomirapporter og årsregnskap. 

Klubbens virksomhet kan deles i to sider: Den aktive/sportslige og den administrative. For en 

idrettsklubb skal selvfølgelig mest vekt legges på det sportslige og sosiale. Som de aller fleste 

sportsklubber ledes også vår klubb av frivillige medlemmer som er villige til å legge ned et til dels 

betydelig arbeid for at vi andre skal trives og få mulighet til å bli så gode som vi kan ut fra våre 

individuelle ambisjonsnivåer og forutsetninger. 

Imidlertid er det også slik at OKK er underlagt et lov- og regelverk som ikke skiller seg vesentlig 

fra det som gjelder for næringslivet. Dette gjelder spesielt NIFs regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser og lov og regelverket rundt helse, miljø og sikkerhet (HMS lovgivningen). 

På samme måte som at idrettsdelen profesjonaliseres, blir også kravet til drift og administrasjon 

langt mer krevende. Vi kan ikke forvente at våre tillitsvalgte skal kunne dekke alle de krav som 

myndighetene stiller til oss. Derfor er det viktig at vi knytter til oss ressurser som kan hjelpe oss 

med dette. 

I NIFs lovnorm § 2-17 om kontrollkomiteens ansvar heter det: 

"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. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at 

organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. 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." 

I tråd med dette har vi konsentrert oss om 3 sider ved driften av klubben som vi mener er mest 

relevant for oss i forhold til vårt ansvar, og som vi har diskutert med styret: 

1. Regnskap, rutiner og bruk av midler i forhold til vedtak 

2. HMS-arbeidet 

3. Kompetanseoppbygging i klubben 

 
 1. Regnskapsforhold 
Vi har gått gjennom de økonomiske rutinene. Så godt som ingen transaksjoner er kontantbilag.  Alle 

bilag betales over bank/PayPal og, så godt som alle utbetalinger foretas av vår regnskapsfører, 

Bogstrand Regnskap og Økonomi AS, i henhold til anviste bilag. Alle bilag har tydelig relevans til å 

tilhøre OKK, men vi savner større grad av symmetri og kvalitet i bilagsbehandling. Det er mange 

bilag som bare er anvist. Det er for så vidt greit for bilag som gjelder faste avtaler, men i prinsippet 

bør alle bilag være attestert av den som har ansvaret for det området som bilaget gjelder for. 

Det synes å være litt misoppfatning mellom attestasjon og anvisning; 

det styremedlem som er ansvarlig for det området i klubben som har generert bilaget, skal attestere 

på at 1. tjenesten er bestilt, 2. det er levert det man ble enige om og 3. prisen på det som er levert 

stemmer med avtalen. 



Så skal den/de i klubben som har anvisningsfullmakt godkjenne/anvise for utbetaling. 

 

Kontobevegelser følges opp månedlig av kasserer og økonomiske månedsrapporter fremlegges for 

styret. Styret har tegnet forsikringer for bygninger, utstyr inklusive klubbåter og personale I tillegg 

har klubben tegnet styreansvarsforsikring og forsikring mot kriminalitet. I tillegg har regnskapsfører 

en underslagsforsikring. 

 

Kontrollkomiteen anbefaler at også medlemmenes kajakker omfattes av klubbens brannforsikring. 

Videre har vi gjennomgått regnskap opp mot budsjett og konstatert at det er god harmoni både 

mellom angitte regnskapsprinsipper og bruk av midler. 

Alt kajakkutstyr inklusive innkjøpte kajakker utgiftsføres.Det er kjøpt kajakker for kr 350.000 i 

2018. Det føres en liste over alle kajakker i klubbens eie, med oversikt over pris, 

anskaffelsestidspunkt og driftshistorikk. Alle kajakker er nummererte. 

Større anleggsinvesteringer aktiveres og avskrives. 

Inntektene ligger en drøy million over budsjett, som kan tilskrives økte offentligr tilskudd som 

ligger over kr 500.000 over budsjett, sponsorinnteker sm er nesten kr 400.000 over budsjett og 

merinntekter fra stevner på kr 140.000 

Driftskostnadene ligger kr 617.000 over budsjett.Disse forholdene sett i sammenheng, fører til at et 

budsjettert underskudd på kr 370.000 blir til et overskudd på kr 69.000. 

Til tross for store investeringer i: 

Utvidelse av Flytebrygge kr 1.100.000,-2 stk. Lagerbrygger kr 1.400.000,- 

Utvide Hovedbrygga med 2.5 meter, samt nye sittemøbler    

Ny avlastningsbrygge kr 620.000,- 

Rehabilitering av dusjrom og badstuer, etc. kr 1.000.000,-   

Maling av trimrom 

Nye EL- kurs til 2 stk. løpemaskiner slik at de igjen kan brukes 

 

har klubben helt ubetydelig gjeld (når vi ser bort fra nøkkeldepositumet på kr 1,2 mill) og 

innestående kr 4,046 mill i bank, må vi kunne konkludere med at klubben er meget solid og har 

meget god likviditet. Med andre ord en betryggende og god økonomistyring. 

I tillegg skal det sies at styrets formann og daglig leder har vært utrolig flinke til å skaffe ekstern 

finansiering 

Ragnar Mørks fond til fremme av kajakksporten står nå i kr 0, og må kunne tas helt ut av 

regnskapet. 

2. HMS 
Styret har tildelt ansvaret for HMS i klubben til Erlend Haraldsvik. I fjor gjorde kontrollkomiteen styret 

oppmerksom på at kommunikasjonen mellom Erlend, styret og øvrige driftsansvarlige i klubben ikke 

fungerer slik det bør gjøre. Dette gjelder særlig at Erlend bør inviteres til styremøter. Vi savner fremdeles at 

ett styremedlem på vegne av hele styret, får hovedansvaret for HMS og at han eller hun i samarbeid med 

Erlend aktivt trekker hovedtrener, oppmenn og andre involverte i klubbens drift inn i dette arbeidet. 

Kontrollkomiteen har tidligere ytret et ønske om at nybegynnerkurs gir formell kompetanse på trinn 1 i 

våttkortstigen. Vi er godt fornøyd med at dette har blitt fulgt opp. 

Kontrollkomiteen gjentar sin anbefaling om at klubben investerer i en følgebåt som er slik at det er enkelt å 

dra folk ombord i urolig sjø. 

Telefonnummer til politiets redningsbåt bør spres blant medlemmene. 

Vi anbefaler fortsatt ettermontering av flyteelementer i klubbens kajakker. 



Vi vil gi ros til klubbens styre for å ha tatt initiativet til å kartlegge alternative padleruter med angivelse av 

beregnet padletid, vanskelighetsgrad og risikoutsatthet. , og Erlend, for det gode arbeidet han har gjort i 

samarbeid med NPF, OF og Gjensidigestiftelsen for å gjennomføre opplegget.  Se kartet klubbhusets 

kortvegg. 

Vi vil anbefale at brannvernrutiner gås gjennom med trenerne, at det gjennomføres en brannøvelse og at 

brannslokningsapparatene kontrolleres og merkes tydeligere. Det bør innskjerpes at tøy ikke skal tørkes over 

ovner. 

Kontrollkomiteen fikk i november 2018 videreformidlet kritikk mot styrets behandling i mai 2016 

av muntlige opplysninger gitt i garderoben med 4 personer tilstede om at vi hadde en mobbekultur 

med angivelse av en bestemt trakasserende hendelse som hadde skjedd i 2011 mot et yngre 

klubbmedlem under en klubbaktivitet. 

Dette ble videreformidlet på styremøte i mai under eventuelt med spørsmål om vi hadde en 

mobbekultur i klubben. Ingen konkrete hendelser ble nevnt. På dette grunnlaget ba styret 

hovedtrener om å finne  ut om miljøet i utøvergruppa. Han innkalte umiddelbart til et 

møte/klubbkveld hvor mobbing var tema. Utøvergruppa fikk gruppeoppgaver, og det ble brukt en 

hel kveld for å snakke om gode regler for hvordan vi er mot hverandre. Styret fikk muntlig 

tilbakemelding om at dette var gjort. 

 

Da saken kom opp igjen høsten 2018 som en e-mail til styret ble det umiddelbart reagert med å sette 

ned en tremannsgruppe til å håndtere saken og hovedtrener ble bedt om å ta møte med de som 

tilørte ungdomsgruppe på det aktuelle tidspunktet. Daglig leder  tok kontakt med Hovard Øvregård i 

NIF som har ansvaret for slike saker. 

 

Kontrollkomiteen iverksatte undersøkelse av om styrets oppfølging og behandling, blant annet med 

samtaler med alle berørte parter, og kan ikke se det på annen måte enn at  NIFs regelverk er fulgt 

ikke kun på det nivå som gjelder mobbing, men også for det som gjelder seksuell trakasering. 

 

 Kompetanseoppbygging og arbeidsfordeling i styret 
Anine Lundh er blitt ansatt i 80% stilling som daglig leder, med ansvar for den operative siden av 

klubbdriften, og hun er også den som håndterer klubbens personalansvar. Slik sett er det nå en langt 

bedre oppgavefordeling mellom styre og ledelse.  Vi registrerer at hun og styrets formann jobber 

meget godt sammen. Vi registrerer at fordeling av funksjonsområder mellom styremedlemmene 

ikke fungerer helt som forventet og anbefaler at det jobbes videre med dette. 

Konklusjon: Oslo kajakklubb er en stor og veldrevet klubb med gode rutiner og systematikk. 

Klubben har meget god økonomi hvor alle investeringer er gjort med egne midler. 

Økonomistyringen er eksemplarisk og fraværet av kontanthandtering er betryggende. Alle bygg og 

øvrige eiendeler er i god stand og utbygginger er profesjonelt styrt. Økonomien er meget god og 

følges opp av kompetente medlemmer. Når dette er sagt, er det alltid rom for forbedringer. Vi håper 

at de forhold vi har tatt opp vil kunne være til hjelp for det nye styret i sin streben etter å 

profesjonalisere klubben ytterligere. 

 

Oslo 6. februar 2019 

 

Svein Sørlie Lund  Runar Eggen   Arve Josephson  Gaute Solheim 

  sign    sign    sign    sign 

 


