
RAPPORT FRA KONTROLLUTVALGET FOR FLINT TØNSBERG AIL 

 

Kontrollutvalget for Flint Tønsberg AIL har i 2020 bestått av Alf Sverre Johnson og Gregar Berg-
Rolness. Vararepresentant har vært Elisabeth Seehusen. 

Kontrollutvalgets 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 2020 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 to styremøter for utfyllende informasjon om styrets oppgaver og klubbens drift. 
Kontrollutvalget har gjort en nærmere forespørsel angående lån til bil til Richard Løvaas. For øvrig 
legger vi følgende til grunn: 

1. Regnskapet for 2020 for Flint AIL viser et estimert overskudd på kr 216 870,-. Regnskapet er basert 
på forsvarlige styringstiltak for den daglige økonomiske driften. Det vises i den forbindelse til 
utarbeidet Økonomihåndbok og budsjettrutiner. 

2. Pandemisituasjonen har preget aktivitetene i Flint og gjort 2020 til et helt spesielt år. Vår 
vurdering er at aktivitetene i denne situasjonen har vært optimale og at det har vært god kontroll på 
økonomien slik resultatet viser. 

3. Det er gjort betydelige investeringer i 2020 som legger til rette for både et kvalitativt og 
kvantitativt løft for Flint kommende år. Tross nedstengninger og begrensninger grunnet pandemien, 
har styret klart å gjennomføre mange tiltak for å videreføre høyt aktivitetsnivå blant medlemmene.  

Investeringene har imidlertid medført betydelig økning i langsiktig gjeld og tilsvarende svekket 
egenkapital, som ved årsskiftet utgjør 15,3 % av totalkapitalen til Flint AIL. For næringsdrivende 
regnes minimum 30 % egenkapital å være et minstemål for sunn forretningsmessig drift. For Flint er 
dette ikke direkte sammenlignbart siden Flint ikke tar samme risiko som næringsdrivende. Vi vi 
likevel anbefale at Flint de nærmeste årene prioriterer å redusere den langsiktige gjelden og i den 
sammenheng begrense nye investeringer. 

Flint vil framover få vesentlig høyere renteutgifter pga. gjeldsøkningen. Det er også risiko for økte 
renter i markedet. Ved fremtidige budsjett bør det derfor tas høyde for å møte slike kostnader.   

4. Det er inngått avtale om bilkjøp/lån til Richard Løvaas som et særskilt tiltak, basert på hans stilling 
som nøkkelmedarbeider. Tiltaket er godt begrunnet og innebærer ingen ny praksis i Flint. Det er 
imidlertid uklarhet i avtalen om eierforholdene til bilen, og dermed hvilken type avtale dette er. Vårt 
inntrykk er at dette dreier seg om finansiell leasing. Vi anbefaler derfor at Flint avklarer dette med 
regnskapsfører, eventuelt en ekstern revisor, med sikte på å få korrekt skattemessig behandling av 
avtalen både for Løvaas og Flint. 

Kontrollutvalget registrerer ellers at den løpende driften følger de intensjoner og planer som 
årsmøtet har gitt tilslutning til. Kontrollutvalget vil også fremholde at kjønnsfordelingen i styret er i 
tråd med lov og retningslinjer.  



Kontrollutvalget ser at det er krevende å få til ryddig fordeling av ansvar, oppgaver og handlingsrom 
mellom Flint AIL og Flint fotball, og en tydelig fordeling av midler mellom toppsatsing og bredde-
idretten.  Vi mener styret har evnet å håndtere disse utfordringene på en forsvarlig måte i 2020.  

  

Tolvsrød, 19.03.2021 

  

Alf Sverre Johnson      Gregar Berg-Rolness 

 


