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Sak 10.1 – Vedtak av instruks for kontrollutvalget 
 
Norges idrettsforbund (NIF) vedtok den 16. november 2021 ny lovnorm for idrettslag. I den 
fremgår det mer eksplisitt enn i den forrige lovnormen at instruks for kontrollutvalget skal vedtas 
av årsmøtet.  
 
Gjeldende instruks for kontrollutvalget er ikke vedtatt av årsmøtet men av styret i Sørreisa O-lag. 
Den må derfor opp til behandling på årsmøtet. 
 
Videre er det nødvendig å justere litt på ordlyden i instruksen da Sørreisa O-lag ikke lenger vil ha 
revisor. Det er heller ikke lenger krav om å oppnevne varamedlem. 
 
På NIF hjemmeside heter det at 
 

«Idrettslag med omsetning over fem millioner kroner årlig, eiendeler over 20 millioner eller gjennomsnittlig 
antall ansatte over 20, skal engasjere statsautorisert eller registrert revisor som skal følge revisorloven. Alle 
idrettslag som har engasjert statsautorisert eller revisor skal følge regnskapsloven.  
 
For idrettslag som ikke har omsetning, eiendeler eller ansatte over grensene i avsnittet over, skal revisjonen 
utføres av kontrollutvalget.» 

 
Sørreisa O-lags om er under grensene som utløser krav til revisor, og kontrollutvalget vil derfor få 
oppgaven med å revidere regnskapet.  
 

-- 
 
Styret legger frem følgende forslag: 
 
Vedlagte forslag til instruks for kontrollutvalget vedtas av årsmøtet. 
 
 
 
(Forslag til revidert instruks følger på neste side. Endringer i forhold til gjeldende instruks er 
markert med rød skrift) 
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INSTRUKS FOR KONTROLLUTVALG 

 
Kontrollutvalget har en viktig rolle i idrettslagets drift og oppfølging. Utvalget skal ivareta 
årsmøtets beslutninger og påse at idrettslaget driver etter vedtatte lover og regler. 
 
Kontrollutvalget til Sørreisa O-lag består av to medlemmer med et varamedlem. Alle velges av 
årsmøtet til Sørreisa O-lag, jf. Lov for Sørreisa O-lag § 16 nr 14 bokstav b. 
 
Kontrollutvalget til Sørreisa O-lag har følgende oppgaver, jf. Lov for Sørreisa O-lag § 21: 
 
Kontrollutvalget skal 
 

a) påse at o-lagets virksomhet drives i samsvar med o-lagets og overordnet 
organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) foreta revisjon av regnskapet 
c) ha et særlig fokus på at o-laget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, herunder at o-

lagets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 
rammer. 

d) forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de 
saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

e) føre protokoll over sine møter, ha minst et årlig møte med revisor, og avgi en beretning til 
årsmøtet. 

f) utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks (denne).  
 
Kontrollutvalget har tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser 
nødvendig for å utføre sine oppgaver. 
 
Endringer av denne instruks kan foretas av årsmøtet i Sørreisa O-lag. 
 


