
Til årsmøtet i Svelvik Tennisklubb. 

Kontrollkomiteens beretning for 2021. 

I desember 2021 valgte en av de to medlemmene i kontrollkomiteen å trekke seg. Grunnet kort tid 
frem til beretningen er denne nå gjennomført av et medlem. Det anbefales at styre for 2022 også 
velger et varamedlem til komiteen.   

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid: 

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Svelvik Tennisklubb`s økonomi.  

Kontrollkomiteen skal påse at Svelvik Tennisklubb`s midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 

bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar 

med klubbens lov og beslutninger fattet av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at 

klubbens interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir 

et korrekt uttrykk for Svelvik Tennisklubb`s drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved 

gjennomgang av regnskapene vurdere Svelvik Tennisklubb`s finansielle stilling, forvaltning og drift.  

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet. 

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig 

å gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Svelvik 

Tennisklubb`s administrasjon og fra Svelvik Tennisklubb`s engasjerte revisor.   Styrets årsberetning 

for 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021 er gjennomgått.  Vi har fått oss forelagt 

revisjonsberetningen for 2021. 

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår 

av denne beretning.  

Kontrollkomiteen har følgende merknader til det forelagte regnskapet og drift:  

Årsregnskapet for 2021 viser et underskudd på kr.254.341 mot budsjettert underskudd på kr. 

185.782. I dette ligger det en overskridelse på nye prosjekter som har sin årsak i økte priser i 

markedet for  padelbane 2.  Samtidig ser man en stor økning av baneleie. 

På sluttet av året inngikk klubben en spesiell leie/kjøpe avtale med Titan Sport as på å sette opp en 

singel og en double padelbane inne i tennishallen på bane 1. Dette ble utført i januar 2022. Selv om 

denne avtalt ble gjennomført ila veldig kort må styret få kritikk på at medlemmene i klubben ikke ble 

informert tilstrekkelig.  

Kontrollkomiteen vurderer Svelvik Tennisklubb`s finansielle stilling, forvaltning og drift som meget 

god. 

 



Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Svelvik Tennisklubb`s årsregnskap for 2021 

godkjennes av årsmøtet. 

 
Svelvik den 15 mars 2022        
 

  
     ______________ 
       Inge Kaasin 
 
 
 

 


