
Kontrollutvalgets uttalelse for 2022 
 
I henhold til NIFs lov§ 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Askim Pistolklubb sin uttalelse. 
 
Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 
 
Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives I samsvar med 
organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og.vedtak, og ha et særlig fokus på at 
organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar 
med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
 
VI har utført følgende handlinger: 
 
Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet det 
nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra styret i  
Askim PK. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2022 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2022. 
 
Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Vi har gjennomgått 
regnskapet og foretatt noen stikkprøver av klubbens kostnader. 
Balansen viser klubbens verdier, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende dokumentasjon. Alle 
balanseverdier er reelle pr 31.12. Vi har vurdert at regnskapet gir de opplysninger som er av betydning for å 
bedømme klubbens stilling og resultat. 
Regnskapet viser et overskudd på kr 215.074,59, og ved årsavslutning 2022 ble egenkapitalen økt til kr. 
191.838,35. 
 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 
 
Styret har fulgt opp årsmøtets vedtak og den generelle forvaltningen av Askim Pistolklubb på en tilfredsstillende 
måte.  
Arbeidene i forbindelse med oppgradering av hula er nær sagt ferdigstilt.  
Klubben har fornyet søknad om spillemidler også for 2023.  
Kontrollutvalget er gjort kjent med at det ikke føres protokoll over utlånsvåpen til enhver tid. Dette må skjerpes inn 
av styret overfor skytterlederne. 
Fravær av skytterledere på standplass under trening er heller ikke akseptabelt.  
Forholdene nevnt over som knytter seg til offisielle treninger er ikke tilfredsstillende.  
Basert på det materialet vi har fått forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det som 
fremgår av denne beretningen. 
 
Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 
 
Årets regnskap er ført på en tilfredsstillende måte. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Askim Pistolklubbs årsregnskap for 2021 
godkjennes av årsmøtet. 
 
Askim 17 januar 2023 
 
 
Morten Andreassen     Gard Frydenlund 
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