Kontrollkomiteen Asker Svømmeklubb 2014-2015.
Rapport til årsmøtet 13.mars 2015.
Kontrollkomiteen har bestått av Haakon Dalan og Hilde Valø, med Trond Dyrkorn og Torgeir
Brovold som vara. Alle fire mottar mail som sendes til kontrollkomiteens mailadresse
kontroll@askersvom.no.
Kontrollkomiteens arbeid er forankret i NIF-loven (NIFL-2007-05-12-1) som gjelder for alle
organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund. Ifølge loven skal Kontrollkomiteen påse at
• Idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
• Idrettslaget har god kontroll over egen økonomi
• Årsregnskapet og delårsrapporter gir et riktig bilde av idrettslagets drift
Kontrollkomiteen ønsker å jobbe konstruktivt for å bidra til å gjøre vår klubb enda bedre
under mottoet vårt: Trivsel, trygghet og fart i vann. Oppdragsgiver og mottaker av denne
rapporten er klubbens årsmøte, som har valgt kontrollkomiteens medlemmer.
Rapporten er basert på informasjon som er gjort tilgjengelig for kontrollkomiteen i løpet av
perioden. Følgende dokumenter har Kontrollkomiteen mottatt for å utføre sitt arbeide løpet
av perioden:

Underlaget inkluderer tre rapporter fra kursvirksomheten for høsten 2014, 8
styremøtereferater, to referater fra ekstraordinære styremøter, og 6 statusrapporter
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angående regnskapet med kommentarer. I tillegg har kontrollkomiteen hatt møter m
trenere, tidligere kontorleder, og daglig leder.
Rapportene fra styret er kort kommentert nedenfor:
• Rapportene fra kursvirksomheten synliggjør at belegget på kursene er lavere enn
budsjettert, noe som har store konsekvenser for klubbens økonomi.
Kontrollkomiteen er ikke kjent med at budsjett og aktivitetsnivået for
kursvirksomheten er justert tilsvarende i løpet av året for å ta høyde for lavere
inntekter til klubben. Kontrollkomiteen ser heller ikke beskrevet tiltak i
styremøterapportene for å styrke belegget på kursene.
• Klubbens budsjett er et styringsdokument, som styrer klubbens aktiviteter. Trenden i
løpet av året har vist lavere antall svømmere, lavere belegg på kursene, lavere
deltakelse på leire og stevner og dermed en vesentlig inntektssvikt i forhold til
budsjett. Dette ble første gang synlig i økonomirapporten i mars 2014. I påfølgende
styremøtereferater ser ikke kontrollkomiteen vedtatte tiltak eller endring av
aktivitetsnivå for å ta høyde for tapte inntekter.
Momskompensasjon på 460.000 kr omtales i ‘Asker SK regnskap 12 - 311214 Notat’
som ’en reddende engel’ for klubbens årsresultat som bidrar til at inntektssvikt i
løpet av 2014 blir på 1.142.754. Samtidig er kostnadene 914.891 lavere enn budsjett.
Dette er store avvik, hver på mer enn 10% av klubbens omsetning for 2014.
Totalt er resultatet for 2014 per 31.des er et underskudd på 42.327.
• Budsjettert inntektsøkning for 2014 på 1,3 millioner i forhold til 2013, fremgår av
regnskapet for 2014 som en reell økning på ca 150.000, dvs ca 10% av budsjettert og
ønsket økning. Klubbens målsetning om omsetning på 12 millioner for neste år, dvs
2016 (Virksomhetens styringsplan 2014-2016) ser i dermed veldig ambisiøs ut.
Kontrollkomiteen ber om at styret iverksetter tiltak for tettere økonomisk styring,
budsjettoppfølging og kostnadskontroll. Kontrollkomiteen mener det er nødvendig å
budsjettere med et overskudd, for å ta høyde for eventuelle uforutsette kostnader som kan
komme i løpet av året.
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Protokoll fra kontrollkomiteen
Protokollen oppsummerer kort saker hvor kontrollkomiteen har vært involvert.
Nr
1

2

Sak
I mars sendte ASK svømmere til internasjonale stevner og brøt
dermed barneidrettsreglene med overlegg og med styrets
velsignelse. Pålegg fra svømmeforbundet i ettertid er ikke nevnt i
styremøtereferater.
Kontrollkomiteen initierte denne påpekningen via
påmeldingsansvarlige i klubben.
Påmeldingsteamet er nå bedre skolert på barneidrettsreglene og
filtrerer nå denne type saker.
Sak nr 2014-06-11 Oppdatert budsjett
Kontrollkomiteen innspill om justering av budsjett i forbindelse
med rekruttering og fare for økte lønnskostnader.
Styret ser dette som uproblematisk.

Dato
Mars 2014

Juni 2014

Asker, 23.februar 2015

Kontrollkomiteen v/Haakon Dalan, Hilde Valø, Trond Dyrkorn og Torgeir Brovold
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