






















 
E-sport på ungdomskolen 

 

 

Sommereventyret 2021 

 

 
 

 



 
Klæbu IL Sommereventyret ble gjennomført sommeren 2021. Vi hadde aktiviteter i hele 7 
uker igjennom sommeren.  
Antall unike deltakere: 380 
Antall ungdommer i jobb: 69 
Kil hadde ett samarbeid med Friviligsentralen, Lillian Waaden hadde ansvaret for lunch og 
frukt og vi hadde 4 ansatte på kjøkkenet igjennom sommeren. De handlet, planla mat og ble 
også med på grilling ved moodden. Når vi hadde utendørs mat, laget vi både pinnebrød og 
bakte kaker. Dette ble veldig populært. 
Frivilligsentralen var også med på søknader for midler til gjennomføring, og kontakt med 
ungdommene i jobb igjennom sommeren sammen KIL. De var også hjernen bak endel av 
aktivitetene som kunst og håndverk, naturbingo og kulmat. Og KIL tok seg av idrettslige 
aktiviteter.  
 
Planleggingen av sommereventyret var krevende, og vi brukte endel timer på logisitkk, som 
å sette opp ukeplaner, fordeling av grupper etter påmelding og sette opp aktiviteter. I tillegg 
hadde vi flere samtaler med ungdommene som skulle jobbe, de signerte kontrakter og 
taushetserklæring før de begynte og de fikk utdelt arbeidsoppgaver. I tillegg var de med på 
oppstarten og planlegging av aktivitetene.  
Vi hadde også en jobb opp mot søknader for midler og sponsorer av utstyr og mat. Kil var så 
heldige å få midler av Gjensidigestiftelsen, Trondheim kommune og Nidaros Sparebank.  
Vi hadde ikke klart å gjennomføre ett så omfattende prosjekt uten de.  
I tillegg fikk vi støtte og utstyr av Tidy account, Rema 1000, Elektro Trøndelag. 
Samarbeidspartnere igjennom sommeren var Klæbu treningssenter og Klubben i Klæbu og 
Speideren. 
 
Aktivitetene som vi var innom igjennom sommeren var  
 
-Svømming 
-Kunst og håndverk 
-E-sport på ungdomskolen 
- Skateparken 
-Styrketrening Klæbu treningssenter 
-Frilek med hoppeslott m.m 
-Musikk på klubben 
- Spill på klubben 
- Billiard, shuffleboard, PlayStation, Brett spill, gaming, kino m.m) 
- Aktivitet i gymsalen kulturhuset 
-Dans/yoga Klæbu treningssenter 
-Biblioteket 
- Idrettene i KIL 
- Fisketurer og friluftsliv på Moodden 
- Orientering 
- Kul-mat 
- Hesteridning 
- Naturbingo 
- Parkour 



 
 

 
 

Det å få besøk av hester igjennom sommeren var veldig populært, de som ville fikk ri, leie 
hest, mate hestene og bare være sammen de.  

 
 



 
Vi hadde utøvere fra hele Trondheim, men majoriteten var fra Klæbu. Men utrolig gøy å få 
besøk av barn fra Heimdal, Melhus, Ranheim, Jonsvannet, kattem og Malvik. 

Vi inkluderte både minoritetsbarn og barn med nedsatt funksjonsevne. Vi hadde med oss 
over 30 stk som hadde oppfølging og ekstra assistanse igjennom 7 uker, noe som var utrolig 

lærerikt og spennende for alle. Dette ble en kjempesuksess og vi ser at alle fint kan være 
sammen, lære av hverandre og ikke minst ha det utrolig gøy.  

 
Vi fikk også politiet på besøk i lunchen ett par ganger. Da fikk vi sitte i politibilen, og spørre 
de om ting vi lurte på. Gøy å høre spørsmål fra barn om hvordan de fanger tyver og hvem 

som må ha på håndjern. 
 

Trondheim kommune kom også på befaring, de fikk innblikk i hverdagen til ungdommene, 
hvordan vi organiserte lunch og frukt og de fikk omvisning av vår flinke utøver Josef som 

tilhører vår funkis gruppe.  
Vi er evig takknemlig for både besøk og meget gode tilbakemeldinger, og de ønsker vi skal få 

til dette sommeren 2022 også.  
 

 
 
Vi la opp til at deltakerne ikke trengte noe eget utstyr for å delta i aktivitetene, og var det 
noe noen manglet fikk de låne av oss.  
Deltakerne fikk utdelt T-skjorter og drikkeflaske i en bag, som de kunne bruke igjennom 
sommeren.  
Aktivitetene krevde ikke at noen av deltakerne hadde spesielle ferdigheter eller 
forkunnskaper for å kunne delta, dette skulle være lavterskel.  
Vi samarbeidet med kommune om å gjøre tilbudet kjent blant barn og ungdom med sosiale 
eller økonomiske utfordringer.  



Covid: 
  

Det ble satt inn ekstra personell for å gjøre alt etter retningslinjer gitt av myndighetene. Vi 
hadde egne smittevernsansvarlige og hver gruppe hadde egen bag med håndsprit og annet 

nødvendig tilbehør.  
Dette håper vi at vi slipper sommeren 2022.  

 
 

 
 
 

 
Planlegging og struktur var viktig med så mye på agenda.  

Her instruerer Renate Svinning en av våre ungdomsledere til å få dagen til å gå etter planen.  
 

Vi hadde oppholdssted på Klæbu Rådhus, Kulturhuset, Moodden og Sørborgen kunstgress, 
da vi inkluderte sommeridrettsskolen i uke 32. Ett prosjekt Kil har hatt i flere år. 

 
Vi var også rundt i nærmiljøet, som skatepark og seminarplassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Litt annen info: 
 
Vi lånte utstyr til aktivitetene eller brukte utstyr som allerede var tilgjengelig. 
Vi kjøpte inn utstyr som skal brukes videre i aktiviteter framover eller lånes ut. 
Vi hadde kildesortering av alt avfall. 
Vi lærte deltakerne om sporløs ferdsel i naturen. 
Aktivitetene som ble tilbudt hadde et miljøfokus 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dette unike prosjektet har skapt ett enormt samhold, og vi ser at ungdommene i jobb 
har hatt en utvikling som inspirerer veldig til å gjenta dette sommeren 2022. Flere av 
disse ungdommene, har sluttet i sin idrett, men de vil nå komme tilbake, for de 
savnet samholdet. Flere har også fått jobb i vårt idrettslag i ettertid. Da som trenere i 
de yngste lagene i Allidrett. I tillegg har 5 av ungdommene fått jobb i vår avdeling for 
funksjonshemmede, da den avdelingen har fått 4 nye medlemmer etter 
sommereventyret.  
Ett godt arbeidsmiljø er noe vi setter høyt igjennom prosjektet. Det er viktig for oss at 
de får kjenne på arbeidslivet, hva som kreves av de og hvordan man utvikler seg. Det 
er lov å prøve og feile, det er endel av livet og det å være menneske.  
 
 
 



 

 
 
 

 
Det beste med dette prosjektet var at ungdommene ble store forbilder til de minste 
barna. Det ble også meget godt samhold mellom de ungdommene som jobbet 
sammen, og de har nok fått nye venner for livet.  
Vi jobber nå med neste års sommereventyr, da nesten alle ungdommer ønsker å 
jobbe neste sommer også, pluss at vi skal tilby mulighet til jobb for de som er litt 
yngre enn de vi ansatte i år. De yngste i år var F.2006, mens neste år skal også 
F.2007 få prøve seg. 
Vi må begynne å planlegge tidlig, da man er avhengig av midler for å gjennomføre, 
for aktivitetene var gratis å delta på for barna, da vi når ut til de familiene med 
økonomiske barrierer 



 

 
 

 
Svømming var noe som var mest populært. Vi fikk kun 3 uker total i bassenget og skulle 

gjerne hatt flere, da barna etterspurte mer svømming og gøy i vann.  
 

Målet for sommereventyret 2022 er å få mulighet til å være i bassenget 4 uker slik at vi kan 
sammen svømmeavdelingen legge opp til enda mer utvikling og ferdigheter.  

Det er viktig for oss å få barna trygge i vann. 
 

 

 



 

 
 

 
Økonomi: 

 
Legger ved regnskapet for sommereventyret 2021.  

Klæbu IL har hovedstyrevedtak på å gjennomføre dette i 2022 og skal begynne 
prosessen sammen frivilligsentralen med å søke midler.  

Vi vil kutte ned arrangementet med 2 eller 3 uker, da i fellesferien. 
Sommereventyret endte med ett plussresultat på kr. 87 tusen, dette er 

øremerket årets sommereventyr.  
Vi har budsjettert med at kostnaden for sommereventyret 2022 vil ligge litt 

under fjoråret, og vi må prøve å få tak i midler for kr.650.000.- 
Den største posten i budsjettet er lønn til ungdommer, da prosjektet er rettet 

mot ungdom i jobb.  
I tillegg skal deltakelse være kostnadsfritt for barna.  

 
 

  



 
 
 

Klæbu treningssenter med flinke Helle i spissen aktiviserte barna igjennom 3 uker. Dette ble 
utrolig populært. Hinderløyper og høy musikk skapte stemning og glede.  

 

 

 
 



 
 

Orientering forklarte om hvordan finne poster og barna løp rundt for å være først.  
 

 
Kunst og håndverk  



 
 
 

Klubben i Klæbu ble ett populært sted å være, her fikk man slappe av, spille spill, male og 
bare kose seg. 

 

 
 



Klæbu IL og Frivilligsentralen gleder seg til Sommereventyret 2022. 
Det vil bli en spennende sommer med nye aktiviteter, og vi vil ha andre tilbud 

fordelt litt mer på alder.  
I tillegg håper vi på flere samarbeid med næringsliv og organisasjoner i bygda 

vår, som skaper enda større tilbud og aktivitet.  
 

 
 

Vår hovedsponsor Nidaros Sparebank stiller alltid opp.  
 

 
 
 





 
 
 
RSM Norge AS avd.Trondheim 
Vestre Rosten 69 
7072 HEIMDAL 
 
 
 
 
 

                   
 

 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for Klæbu Idrettslag som ble 
avsluttet den 31.12.2021 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt 
vesentlige gir et rettvisende bilde i overensstemmelse med lov og god regnskapsskikk i Norge. Vi 
bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 
 
Ansvarsforhold 

 
 Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet, og vi mener regnskapet gir 

et rettvisende bilde i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.  
 
 Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at enhetens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand 

for betryggende kontroll, herunder vårt ansvar for implementering og drift av regnskaps- og 
intern kontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil,  
 

 Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av regnskapssystemer og rutiner, 
herunder rutiner for registrering, spesifisering, dokumentasjon, presentasjon og oppbevaring 
av regnskapsopplysninger, som er i samsvar med gjeldende lovgivning. 
 

Regnskap 
 

 Vi har vurdert mulige effekter av det pågående Covid-19 utbruddet for selskapet virksomhet, 
finansielle stilling, likviditet og grunnlag for fortsatt drift, og gitt revisor tilgang til våre 
vurderinger. I den grad det forventes betydelige effekter og så langt det er mulig å vurdere 
mulig effekter for virksomheten er det tatt inn opplysninger i noter til årsregnskapet. 
 

 Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder 
regnskapsestimater til virkelig verdi, er rimelige. 
 

 Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 
 

 Vi mener at virkningen av den ikke-korrigerte feilinformasjonen i regnskapet er uvesentlig, 
både enkeltvis og samlet, for årsregnskapet sett som helhet. Ikke korrigert feilinformasjon i 
årsregnskapet ligger vedlagt på siste side.  

 
 Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Som grunnlag for dette har vi 

vurdert foretakets evne til fortsatt drift i en periode som omfatter minst 12 måneder etter 
balansedagen. Vi er heller ikke kjent med hendelser eller forhold og tilhørende 
forretningsrisikoer i perioden utover den perioden som er lagt til grunn i vår vurdering, som 
kan gi grunn til tvil av betydning om foretakets evne til fortsatt drift.   
 

 Det har ikke forekommet hendelser etter periodens utløp, som medfører justeringer av, eller 
tilleggsopplysninger i, årsregnskapet eller i noter til årsregnskapet. Som grunnlag for 
uttalelsen har vi vurdert hendelser etter balansedagen og frem til dato for denne uttalelsen. 
 
  

 Det er gitt tilstrekkelige opplysninger om forhold til nærstående parter og transaksjoner med 
disse i overensstemmelse med kravene i lov og god regnskapsskikk.  
 



 Enheten har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler. Det er ingen pantsettelser av eller
heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av noter til årsregnskapet.

 Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i noter
til årsregnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt av selskapet.

 Det eksisterer ingen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrørende
noen av våre kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger, ut over det som følger av
opplysningene om bundne skattetrekksmidler i noter

 Så langt det er krevet etter regnskapslovens §§ 7-31 og 7-32 (evt.7-44 og 7-45 (små)eller 7-
31b og 7-32) gir regnskapet med noter fullstendige opplysninger om alle inngåtte avtaler med
styreformann, opsjons/tegningsrettigheter, pensjon og sluttvederlag fra selskapet, samt alle
lån og/ eller sikkerhetsstillelser gitt til styreleder/aksjonær.

Andre opplysninger gitt til revisor 

 Vi har gitt revisor:
- tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av

regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
- alle referater fra generalforsamlinger og styremøter
- tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
- ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å

innhente revisjonsbevis fra.

 Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan
inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.

 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter
som vi er kjent med og som kan ha påvirket foretaket og som involverer ledelsen, ansatte med
betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontrollsystemene eller andre hvor misligheten
kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.

 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om
misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket regnskapet.

 Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold
til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.

 Vi har gitt revisor opplysninger om kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke
om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av
regnskapet.

 Det er ikke mottatt krav i forbindelse med rettssaker, og vi forventer heller ikke å motta slike
krav.

Klæbu, dato:_____________________ 

Kate Tømmervold  Arild Haugen 
Daglig leder       Styreleder 
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rol1SLAG TIL ST/\TUTTLH roll DHHT I\V GJ[NVOLLHYTTA. 

1. Gjenvollhytta er Klæbu Idrettslags eiendom.

2. Hytta er ment som .et middel for å skape semhold, miljø og trivsol i
laget, og samtidig være en kilde til økonomisk vinning.

3. Idrettslaget velger på årsmøtet i november et hyttestyre på 7 med
lemmer og 2 vararepresentanter, hvorav formann/kvinne velges særskilt.

Formenn/kvinne velges hvert år og de øvrige medlemmer for 2 år.

Valgene bør innrettes slik at det ikke forekommer full utskifting
styret på ett og samme år.

4. Hyttestyret er ansvarlig for

A - Drift ev hytte, herunder utleie, restaurantdrift m.v. - se pkt.
5 og 6.

8 - Vedlikehold av hus, inventer og uteområder.
C - Opparbeidelse og tilrettelegging av turløypenettet.
D - Drift ev parkeringsplassen på Gråsteinmyre og inngåelse av avtaler

om bruk av vei fram til hytte. 
5. Hytte leies ut når hyttestyret finner det forsvarlig.

Utleietakster og regler for bruken av hytte utarbeides av hyttestyret
og skal godkjennes av hovedstyret.

Hytte kan ikke leies ut til offentlige dansetilstelninger.

Ved utleie skal det inngås skriftlige leieavtaler, hvor det må presi
seres at skader påført hus- og eller inventer i leietiden, må erstatte�
ev leietakeren.

6. Hyttestyret er ansvarlig for- og organiserer restaurantdriften, semtidi
som de bestemmer omfanget av denne.
I prinsippet går hele inntekten av restaurantvirksomheten til hytte.

Alle av idrettslagets medlemmer er i like stor grad forpliktet til å
hjelpe til med driften av hytta. Hyttestyret kan med utgangspunkt i
medlemslisten sette opp en vektturnus for å få gjennomført restaurant
driften.
Når en avdeling i driftssesongen legger opp til et arrangement som vil
føre til økt publikumstilstrømning, skal

50 % av overskuddet på errangementsdegen tilfalle den 
avdeling som har lagt opp arrangementet. 

Utenom driftssesongen kan avdelingene leie hytta til organisert 
trening, møter o.l. ev intern karakter, til en leiepris som er 50 %
av gjeldende utleiepris. 
Med driftssesong forstås de dager det er planlagt restaurantdrift. 

7. Hyttestyret skal på årsmøte i november legge frem årsmelding og
regnskaper som er revidert av logets revisorer.

B. Hyttestyret skal hvert år innen 15. oktober, legge fram far hoved
styret budsjett og aktivitetsplen far kommende sesong, etter de
-retningslinjer som er gitt av hovedstyret.

9. Hvis leget blir oppløst, tilfeller hytte med innbo og løsøre
Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av idrettsstyret.

10. Endringer i statuttene kan ·foretes ov årsmøtet etter allminnelig
flertall av frammøtte stemmeberettigede medlemmer.

Statuttene skal senest revideres på årsmøtet om 2 år.



 
Gjenvollhytta 
    Styret 

STATUTTER FOR DRIFT AV GJENVOLLHYTTA 
1 Gjenvollhytta er Klæbu Idrettslags eiendom. 
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Hytta er ment som et middel for å skape samhold, miljø og trivsel i laget, og samtidig være 
med på å gi avdelingene mulighet for økonomisk vinning. Eventuelt overskudd skal brukes 
til drift og vedlikehold av hytta med nærområder, til nytte for Klæbu og omegns 
befolkning. 
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Idrettslaget velger på årsmøtet i mars et hyttestyre på 7 medlemmer. Leder og nestleder 
velges hvert år og de øvrige medlemmer for 2 år. Valgene bør innrettes slik at det ikke 
forekommer full utskifting av styret på ett og samme år. Gjenvollhyttas sittende styre er 
valgkomité for hyttas styre. Dette på bakgrunn av styrets nødvendige kompetanse for drift 
av hytta.  

4 Hyttestyret er ansvarlig for: 
A - Drift av hytta, herunder utleie og kafédrift m.v. (se punkt 5 og 6) 
B - Opparbeidelse av hus, inventar og uteområder 
C - Tilrettelegging og vedlikehold av turløypenettet 
D - Drift og vedlikehold av parkeringsplassen 
E - Sørge for at alle grunneieravtaler er på plass til enhver tid 
F - Sørge for at bommen til enhver tid er funksjonell 
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Utleietakster og regler blir årlig gjennomgått av styret i Gjenvollhytta, og legges årlig fram 
for behandling i Klæbu ILs årsmøte. Ved utleie skal det inngås skriftlige eller digitale 
avtaler, hvor det presiseres at skader påført hus eller inventar i leietiden må erstattes av 
leietakeren. 
 
Driftssesongen starter i januar og varer til og med 2. påskedag. I helgene i denne perioden, 
når kaféen er stengt, kan lagene som har dugnadsansvar benytte hytta vederlagsfritt til 
arrangement.    
 
Mai er forbeholdt konfirmasjoner og høstukene 34-43 er forbeholdt vanlige utleiepriser. 
Utenfor disse periodene og i driftssesongen kan alle avdelinger i Klæbu IL leie hytta til en 
leiepris til 50% av gjeldende utleiepris, og er da også ansvarlig for renhold selv.  
 
Hyttestyret er ansvarlig for å organisere kafédriften. Alle idrettslagets medlemmer og 
avdelinger er i like stor grad forpliktet til å hjelpe til med driften av kaféen. Hyttestyret kan 
med utgangspunkt i medlemslisten sette opp en vaktturnus for å få gjennomført 
kafédriften. 
  

6 Fordeling av overskuddet fra kafédriften fordeles mellom lagene som har vært på dugnad 
og Gjenvollhytta. 80 % av overskuddet går tilbake til lagene og 20 % går tilbake til hytta. 
Hyttestyret skal hvert år legge fram for årsmøtet i Klæbu IL:  
- Aktivitetsplan for kommende år 
- Årsmelding fra inneværende år 
 -Budsjett for kommende år 

7 Endringer i statuttene kan foretas av årsmøtet i Klæbu IL etter alminnelig flertall av 
frammøtte stemmeberettigede medlemmer. 
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Budsjett 2022
Klæbu IL Hovedlaget

Periode Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept Okt Nov Des Budsjett (år)
Inntekter
Fakturerte sponsorinntekter 50 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 430 000
Tilskudd 250 000 30 000 350 000 250 000 40 000 450 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 550 000 2 920 000
Medlemskontigent 250 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 360 000
Treningsavgift 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 170 000
Kiosk salg 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000
Grasrota Norsk tipping 20 000 20 000 20 000 30 000 30 000 20 000 20 000 10 000 10 000 30 000 30 000 30 000 270 000

Sum Driftsinntekter 591 000 121 000 441 000 351 000 141 000 531 000 271 000 261 000 261 000 281 000 281 000 631 000 4 162 000
Kostnader

Lønn, inkl sosiale kostn. (feriepenger +arb.g.avgift) 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000 145 000 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000 1 201 000
Avskrivninger 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 000
Leie Lokaler 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 000
Innventar 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 35 000
Regnskap 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 360 000
Revisjon 5 000 5 000 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 35 000
Konsulenttjenester 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 4 000 2 000 1 000 5 000 5 000 3 000 2 000 29 000
Kontorutstyr/kontorrekvisita 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9 600
Telefon/elektronisk kommunikasjon 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000
Andre driftskostnader 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000
Reisekostnader 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 000
Programvare lisenser 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 000 2 000 54 000
Forsikringer 3 000 3 000 3 000 3 000 10 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 43 000
Idrettsutstyr 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000
Gebyrer 500 500 500 500 500 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 8 500
Internfakturering 200 000 200 000 200 000 150 000 150 000 150 000 200 000 200 000 150 000 150 000 150 000 200 000 2 100 000

0
Sum indirekte kostnader 359 800 359 800 353 800 303 800 310 800 306 800 403 800 359 300 313 300 313 300 308 300 356 300 4 049 100

DRIFTSRESULTAT 231 200 -238 800 87 200 47 200 -169 800 224 200 -132 800 -98 300 -52 300 -32 300 -27 300 274 700 112 900

Renteinntekter 0
Rentekostnader 0

0
Netto finanskostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTAT 231 200 -238 800 87 200 47 200 -169 800 224 200 -132 800 -98 300 -52 300 -32 300 -27 300 274 700 112 900



Til årsmøtet i Klæbu Idrettslag 

Kontrollutvalgets beretning for 2021 

Kontrollutvalgets oppgaver og arbeid: 

Kontrollutvalget oppgaver etter NIFs lov § 2‐12 er å føre tilsyn med Klæbu idrettslags økonomi.    

Kontrollutvalget skal påse at Klæbu idrettslags 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 årsmøtet. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets 

interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  

Kontrollutvalget  skal påse  at  regnskapsførselen er pålitelig og  at  årsregnskap og delårsrapporter  gir et 

korrekt uttrykk for Klæbu idrettslags drift og finansielle stilling. Kontrollutvalget skal ved gjennomgang av 

regnskapene vurdere Klæbu idrettslags finansielle stilling, forvaltning og drift.  

Kontrollutvalgets  arbeid  i  perioden  har  bestått  av  gjennomgang  av  årsoppgjøret.  Kontrollutvalget  har 

benyttet Norges  idrettsforbund  sin  sjekkliste  som veiledende  for  sitt arbeide, med vekt på  forvaltning, 

intern kontroll og regnskapsførsel i idrettslaget. 

Kontrollutvalget har etterlyst et hovedstyrevedtak som går gjennom Klæbu idrettslags kontrakt med daglig 

leder og svarer på spørsmål om betingelsene rundt denne kontrakten, blant annet i våre brev 1‐2019, 1‐

2020  og  1‐2021.  Kontrollutvalget  hadde  møte  med  styreleder  8.  juni  2021  der  spørsmålene  ble 

gjennomgått. Hovedstyret har  svart på noen av  spørsmålene, men  flere  står ubesvart. Kontrollutvalget 

mener Hovedstyrets vedtak om kontrakten og stillingsinstruksen til daglig leder ikke er godt nok. Tillegget 

som  årsmøtet  28.08.2019  gjorde  i  benkeforslag ble  av  Hovedstyret  ansett  som  i  strid  med 

arbeidsmiljøloven, og arbeidsforholdet og er derfor ikke med i ny avtale. Ut ifra usikkerheten som er rundt 

dette mener kontrollutvalget at styrets  leder bør gå gjennom kontrakten og stillingsinstruksen  til daglig 

leder sammen med hovedstyret og kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalgets bemerkninger til regnskapet: 

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

gjennomgå. Kontrollutvalget har ikke fått svar på alle opplysninger som vi har bedt om fra Klæbu idrettslags 

styre. Kontrollutvalgets leder har hatt et møte med engasjert revisor. Styrets årsberetning for 2021 og det 

styrebehandlede årsregnskapet for 2021 er gjennomgått.  Vi har fått forelagt revisjonsberetningen for 2021. 

Kontrollutvalget har ingen merknader til det forelagte regnskapet. 

Kontrollutvalget anbefaler at Klæbu idrettslags årsregnskap for 2021 godkjennes av årsmøtet. 

                          
Klæbu, 17. mars 2021 
 
Sign            Sign 
Terje Sjøli          Ola Lædre     
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