
RAPPORT FRA KONTROLLKOMITÉEN FOR FLINT TØNSBERG AIL 

Kontrollkomitéen for Flint Tønsberg AIL har i 2019 bestått av Alf Sverre Johnson og Gregar Berg-

Rolness. Da valgkomitéen ikke hadde funnet fram til to kandidater, fikk styret på årsmøtet fullmakt 

til å oppnevne ett medlem. Sistnevnte ble oppnevnt høsten 2019. 

Kontrollkomitéens oppgave er primært å: 

• Kontrollere om idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om 

• Kontrollere om idrettslaget har økonomisk kontroll internt 

• Kontrollere om årsregnskapet og delårsregnskapet gir et riktig bilde av idrettslagets drift 

• Følge opp klubbens forvaltning generelt og styrets arbeid 

Vi har sett på regnskap for 2019 inkl. revisors beretning, forslag til budsjett for 2020, gått gjennom 

referat fra hovedstyrets møter og gjennom året hatt kontakt med styreleder og regnskapsfører, 

herunder deltatt på et styremøte for utfyllende informasjon om endringene i ledelsen og andre 

driftsforhold. For øvrig legger vi følgende til grunn: 

1. Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 483 522,-. Her inngår riktignok en mindre innsparing 

på honorar til hovedtrener for A-laget fotball, i forbindelse med trenerskifte høsten 2019.  

Regnskapet oppfattes å reflektere at Flint AIL nå har fått på plass forsvarlige rutiner for den daglige 

økonomiske driften. Det vises i den forbindelse til utarbeidet Økonomihåndbok og budsjettrutiner. 

2. Kontrollkomitéen har undersøkt om engasjementet av John Arne Riise vil medføre økte 

trenerkostnader. Det er ikke tilfelle. 

3. Flint fotball er inne i en satsing mot 2. divisjon. Dette er forankret i beslutning fra årsmøtet 2019 

og i budsjettprosessen, og dermed tilstrekkelig forankret i organisasjonen. Satsingen bygger på 

særskilt sponsorinnsats og framstår som tilstrekkelig økonomisk fundert. 

4. Utbedring/vedlikehold: Flint AIL står foran betydelige kostnader ved fornyelse og utbedring av 

baner og vedlikehold av anlegg:  

• nødvendige miljøtiltak – anslått til kr 5/600 000 og 

• skifte av gressmatte på hovedbanen – anslått til ca. kr 5 mill. med fradrag for kr 1 mill. i 

påregnelige tippemidler.  

Idrettslagets gjeld (banklån) var ved årsskiftet kr 4 898 563 i langsiktig gjeld, og kr 1 023 089 i 

kortsiktig gjeld.  

Mulighetene til å dekke vedlikeholds- og investeringskostnadene gjennom nye låneopptak opplyses 

å være gode. Kontrollkomitéen vil imidlertid påpeke at nye låneopptak ved en fra før anstrengt 

økonomisk situasjon, kan sette klubben i en vanskelig situasjon. Utgifter til miljøtiltak og skifte av 

gressmatte vil medføre årlig ekstrakostnad på kr 3/400 000 og vil være en kostnad som følgelig kan 

slå ut i medlems- og treningsavgiftene.  

Egenkapitalen ved årsskiftet er kr 2 202 529. Nye låneopptak vil redusere egenkapitalandelen 

vesentlig og dermed øke risikoen ved eierforholdene til anleggene, samtidig som handlingsrommet 

reduseres. Det er viktig å dekke vedlikeholdsbehovet på en god måte. 



Kontrollkomitéen registrerer ellers at det er et meget høyt aktivitetsnivå i hele idrettslaget og at den 

løpende driften følger de intensjoner og planer som årsmøtet har gitt tilslutning til. Kontrollkomitéen 

vil også fremholde at kjønnsfordelingen i styret er i tråd med lov og retningslinjer.  

Kontrollkomitéen ser at det er krevende å få til en ryddig fordeling av ansvar, oppgaver og 

handlingsrom mellom Flint AIL og Flint fotball, og en tydelig fordeling av midler mellom toppsatsing 

og breddeidretten. Ellers mener kontrollkomitéen at den spesielle økonomiske situasjonen som 

Flint, i likhet med alle andre idrettslag, har kommet i som en følge av koronasituasjonen, stiller ny og 

særskilte krav for å sikre forsvarlig styring og ledelse. Budsjettsituasjonen for 2020 er dramatisk 

endret, og kontrollkomitéen forutsetter derfor at hovedstyret utarbeider nytt budsjett.  

 

Tolvsrød 31. mars 2020 

 

Alf Sverre Johnson      Gregar Berg-Rolness 

 


