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Årsmøtet i Sportsklubben Rye  

Kontrollutvalgets beretning for 2020 

Kontrollutvalget (KU) i Sportsklubben Rye har en rolle i klubben ved å kommentere klubbens drift og om 

de styrende organer opptrer i henhold til klubbens formål, lover og årsmøtets vedtak. KU er valgt av 

årsmøtet i klubben og skal kun rapportere til årsmøtet, som er klubbens høyeste organ. KU har ingen 

rett eller plikt til å gripe inn i klubbens saksbehandling og styrets arbeid i perioden mellom årsmøtene. I 

perioden mellom årsmøtene mottar KU løpende informasjon om styrets arbeid og den økonomiske 

utviklingen i klubben. 

Etter den ekstraordinære generalforsamlingen 23. september 2020, består KU av Stein Erik Bostad og 

Svein Erik Tverli som medlemmer og Rakel Fougner som varamedlem. Alle tre har deltatt i arbeidet. KU 

har hatt to møter, i tillegg til at saker er blitt gjennomgått på e-post.  KU har gjennomført møter med 

samtlige av hovedstyrets medlemmer, inkludert tidligere nestleder og tidligere leder av sykkelgruppen, 

som begge trakk seg fra vervene i januar 2021.  KU har også vært observatør på ett styremøte. 

 

Styring og forvaltning 

KU har gjennom Dropbox tilgang til alle dokumenter og protokoller som utarbeides av styret, samt at KU 

mottar kopi av e-poster som sendes mellom styremedlemmene. Dette bidrar til god generell innsikt i 

dokumentasjon og beslutninger gjort av hovedstyret. 

Sett i lys av hvordan årsmøtet 16. juni 2020 utviklet seg, har KU hatt et særskilt søkelys på styrets 

strukturelle arbeid, arbeidsform og saksbehandling, da dette er essensielt for god økonomisk styring og 

forvaltning av klubbens verdier.  

 

Særskilte oppfølgingspunkter 

Foruten den generelle oppfølgingen, har KU sett spesielt på følgende saker: 

• Konsekvensene av at Rye XP har trukket seg ut av klubben, både omdømmemessig og 

kostnadsmessig, herunder bortfall av dugnadshjelp. 

• Beslutningsprosessen i forkant av søknaden om koronastøtte til de avlyste arrangementene 

Nordmarka Rundt og Øyeren Rundt, hvor det var uenighet i styret om hvorvidt det var 

samfunnsmessig rett å søke om kompensasjon. 

• Protokoller fra styremøtene. I henhold til klubbens lover skal disse være tilgjengelige for klubbens 

medlemmer. Dette er ikke blitt fulgt opp av styret. 

• Medlemsutviklingen og rekruttering av nye medlemmer. 

• Rekruttering av nøkkelpersonell til arrangementer og til ledelse av klubben. 

• Utkjøp av Ryebilen fra leasingavtalen og bruken av denne. 

• Regnskapsmessig behandling av kostnader knyttet til 100-årsjubileet. 

• Beslutningsprosessen i forkant av ny hjemmeside og kostnadene knyttet til denne. 

• Overgang til eksternt regnskapskontor. 
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Økonomi 

For regnskapsåret 2020 er det lagt frem et regnskap som viser et positivt årsresultat på kroner 15.216 mot 

et budsjettert underskudd på kr 183.100.  Undergruppene har god økonomisk kontroll. 

KU har gjennomgått undergruppenes årsberetninger og revisors beretning der revisor anbefaler å 

godkjenne det fremlagte regnskapet for 2020. 

 

Konklusjon 

Basert på vår gjennomgang av styrets arbeid inkludert møteprotokoller, styrets beretning og det 

fremlagte regnskapet for 2020, finner vi ikke noen atferd – med unntak av manglende tilgjengeliggjøring 

av styreprotokoller - fra de styrende organer i Sportsklubben Rye som strider mot klubbens formål, lover 

eller årsmøtets vedtak. Vi anbefaler derfor at årsmøtet godkjenner både det fremlagte årsregnskapet og 

beretning fra styret. 

 

 

Oslo, 4. mars 2021 

 

 

Stein Erik Bostad   Svein Erik Tverli    Rakel Fougner 
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