
Til årsmøtet i Bækkelagets Sportsklub 

 
Kontrollutvalgets(KU) årsberetning for 2020 

 
Kontrollutvalgets rolle, oppgaver og arbeid 
 

Kontrollutvalget er sammen med engasjert revisor hovedstyrets og årsmøtets kontrollorgan for 

klubbens samlede drift. 

 

Kontrollutvalgets særskilte oppgaver etter Lov for Norges Idrettsforbund og Olympiske og 

paralympiske komités (NIFs) § 2-12 er å 

• påse at Bækkelagets Sportsklubs virksomhet drives i samsvar med klubbens årsmøtes samt 

NIFs regelverk og vedtak   

• ha et særlig fokus på at Bækkelagets Sportsklub har forsvarlig forvaltning og økonomistyring 

og at Bækkelagets Sportsklubs midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger 

og økonomiske rammer 

 

Kontrollutvalget skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll 

er hensiktsmessig og forsvarlig. 

 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og periodiske 

rapporter gir et korrekt uttrykk for Bækkelagets Sportsklubs drift og finansielle stilling. Utvalget 

skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere Bækkelagets Sportsklubs finansielle stilling, 

forvaltning og drift. 

 

I 2020 har kontrollutvalget bestått av følgende medlemmer: 

 

Leif Arnesen (leder) 

Marianne Øgaard Bergh (medlem) 

Arne Torgersen (medlem) 

Heidi Anethe Nussle (medlem) 

Knut Arne Røer (varamedlem) 

Kjetil Løken (varamedlem) 

 

2020 har vært et spesielt år grunnet koronapandemien med mye lavere aktivitet enn normalt. Etter 

klubbens digitale årsmøte i juni har kontrollutvalget ivaretatt sin kontrollfunksjon med ett fysisk 

møte med styrets leder, generalsekretær og økonomiansvarlig i oktober, to digitale Teams møter 

hvorav ett i mars 2021 ifm. med et HS-møte der også revisor var representert, med formål å gå 

igjennom årsregnskapet og interimrevisjonen og kunne få besvart spørsmål. De viktigste temaene 

gjennom fjorårets møter har vært status økonomi, Norway Cup og BSK-Arena. 

Videre har kontrollutvalget i perioden hatt tre interne fysiske møter samt ett digitalt Teams møte i 

november med revisor. 

I tillegg har kontrollutvalget deltatt på alle gruppeårsmøter i januar/februar foruten i 

friidrettsgruppa med gyldig fravær fra vår side. Etter vår erfaring har møtene på Teams vært 

gjennomført på en ryddig og bra måte etter gode prosedyrer. Kontrollutvalget registrerer nok et år 
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med noe lavere deltagelse på møtene, spesielt for de to store gruppene i BSK noe som i år kan 

skyldes korona og digital gjennomføring av møtene. For å få opp deltagelsen og derigjennom 

engasjementet kan iblant flere tiltak, anbefales en mer «aktiv» innkalling til årsmøtene med 

utsendelse av en SMS eller e-post til hvert enkelt medlem i gruppa i tillegg til bekjentgjøringen 

på klubbens hjemmeside. 

 

Kontrollutvalgets bemerkninger til klubbens årsregnskap og økonomiske 

stilling  

 

Årsberetning/protokoller 
 

Kontrollutvalget for Bækkelagets Sportsklub har utført sine oppgaver i samsvar med Norges 

idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lover, NIFs lov § 2-12, samt i 

overensstemmelse med lov for Bækkelagets Sportsklub § 15. 

 

Vi har gjennomgått klubbens arbeidsutvalgs og hovedstyrets protokoller, samt andre dokumenter 

kontrollutvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå. Vi erfarer at klubbens ledelse, 

administrasjon og revisor stiller opp når kontrollutvalget ber om opplysninger. 

 

Bækkelagets Sportsklubs drift og finansielle stilling 
 

Kontrollutvalget har fått seg forelagt årsberetningen og årsregnskapet for 2020 og etter vår 

mening er kravene til informasjon oppfylt. Vi er gjort kjent med revisors beretning. 

 

Kontrollutvalget har vurdert Bækkelagets Sportsklubs drift, finansielle stilling og forvaltning, 

herunder budsjetter, budsjettoppfølging og styrets arbeid. 

 

Kontrollutvalget har kommentert regnskapet og notene. Vi anbefaler også i år at det for fremtidig 

bruk utarbeides en felles lik mal for noter til gruppenes årsregnskap.  

 

Etter kontrollutvalgets oppfatning er Bækkelagets Sportsklubs regnskapsførsel pålitelig og 

årsregnskapet for 2020 gir et korrekt uttrykk for klubbens drift og finansielle stilling som pr. 

31.12.2020 viser god soliditet og egenkapital.  

 

Kontrollutvalget registrerer Konsernets positive årsresultat på ca. 3,0 mill. kroner (mot ca. 3,6 

mill. kroner i 2019) etter en god kostnadsoppfølging og kontroll gjennom 2020 som både 

sportslig og økonomisk ble sterkt påvirket av korona-epidemien. Bækkelagets 

Sportsklub/Norway Cup hadde et årsoverskudd på ca. 0,3 mill. kroner i 2020 og ca.3,4 mill. 

kroner i 2019. I resultatet for 2020 ligger mottatt offentlig kompensasjon for tapte inntekter på 

hele 11,5 mill. kroner. 

  

Kontrollutvalget anbefaler at årsregnskapet for 2020 for Bækkelagets Sportsklub 

godkjennes.  
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Hendelser etter balansedagen 31.12.2020 

 
Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet nye forhold som kan få vesentlig betydning for 

Bækkelagets Sportsklubs fremtidige resultat og finansielle stilling, men vedvarende pandemi med 

mange nye utbrudd av Covid-19 og myndighetenes tiltak for å begrense dets spredning har ført til 

finansiell usikkerhet for klubben. 

 

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen er det fortsatt 

usikkerhet rundt hva som lar seg gjennomføre av arrangementer i 2021. Klubbens 

hovedarrangement og viktigste inntektskilde, Norway Cup, vil bli påvirket også i 2021. Det vil 

også være usikkerhet knyttet til økonomiske støtteordninger, noe som i ytterste konsekvens kan 

føre klubben i en vanskelig finansiell situasjon.  

 

Kontrollutvalget understreker viktigheten av å fortsette den sterke kostnadskontrollen og de 

aktive tiltakene som ble iverksatt for å bevare en god økonomi i klubben.  

 

Kontrollutvalget har i tillegg til de ordinære driftspostene også vurdert klubbens forvaltning av 

eiendeler. I den forbindelse har vi observert at klubben har hatt i overkant av 23 mill. kroner. i 

gjennomsnitt på bank og pengemarkedsfond de siste 5 år. I 2020 var avkastningen på 

kapitalbeholdningen kun 122.361 kroner. Vi støtter klubbens strategi om å begrense risiko for 

verdifall og tap av likviditet ved å ikke velge fond med høy volatilitet samt ta hensyn til hvor lang 

periode man forventer å ha overskuddslikviditet. Samtidig er det viktig at klubben har en 

forvaltningsstrategi som sikrer best mulig avkastning på overskuddslikviditeten. Klubben besitter 

kompetanse innenfor forvaltningsområdet og vi anbefaler at klubben evaluerer dagens 

plasseringer samt utarbeider en forsvarlig forvaltningsstrategi som kan sikre bedre avkastning enn 

det dagens plasseringer gir mulighet til. 

 

Kontrollutvalget vil følge klubbens finansielle stilling nøye og ha fortløpende og tett dialog med 

styret i samsvar med utvalgets ansvar og oppgaver.  

 

Kontrollutvalget viser for øvrig til fjorårets kommentarer under «Hendelser etter balansedagen 

31.12.2019». 

 

Intern kontroll  

 
Etter at koronaepidemien inntok Norge og Norway Cup ble avlyst og permitteringer innført i 

klubben, har det i høst vært liten aktivitet på kontoret og i klubben. 

Interimrevisjonen har derfor blitt slått sammen med årsoppgjøret fra revisors side. 

 

Det er ikke registrert alvorlige funn ifm. oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2020, ei 

heller at risiko for feilinformasjon er vesentlig endret fra tidligere år. 

 

Kontrollutvalget registrerer at den tidligere økonomihåndboken, nå organisasjonsplanen, sist ble 

revidert 11.06.2019. Det foreligger en beslutning at organisasjonsplanen skal revideres årlig, etter 

innspill til hovedstyret fra gruppestyrene, AU og administrasjonen. Organisasjonsplanen har blitt 

oppdatert av AU og godkjent av HS i mars 2021 for endelig vedtak på årsmøtet den 23. mars. 
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Det er viktig at klubbens styrende dokumenter oppdateres regelmessig og hvert år. Det å 

videreutvikle det arbeidet som er nedlagt i organisasjonsplanen og forankre dokumenter og 

rutiner i klubben for tillitsvalgte, egne ansatte og klubbmedlemmer er viktig for styring og 

internkontroll. Det fordrer et dynamisk dokument som er en overordnet beskrivelse av klubbens 

virksomhet og som løpende holdes oppdatert. 

Kontrollutvalget erfarer at prosessen nå er satt i system. Dette registreres som positivt. 

 

Norway Cup 

 
Norway Cup er Bækkelagets Sportsklub sin største økonomiske verdi og fundament for det rike 

idrettslige tilbudet som kan tilbys klubbens medlemmer. Det er av avgjørende betydning å sikre 

klubbens inntektsgrunnlag og egenkapital for å kunne ha handlingsrom for planlegging og 

gjennomføring samt videreutvikling av turneringen, i tillegg til å ivareta Norway Cups egenart, 

betydning og posisjon som den foretrukne fotballturnering for barn og ungdom i Norge og utland. 

Dette er spesielt viktig sett i sammenheng med det krevende prosjektet som BSK Arena 

representerer. I tillegg har den alvorlige koronaepidemien som herjer på andre året, avslørt vår 

sårbarhet. Den hindret gjennomføringen av fjorårets Norway Cup turnering og skaper usikkerhet 

for gjennomføring også i år. Bækkelagets Sportsklub er blitt satt på store økonomiske og 

organisatoriske utfordringer. 

 

Takket være den offentlige støtteordningen til arrangement fikk klubben dekket et inntektstap for 

ikke gjennomført NC 2020 på 11,5 mill. kroner. Klubben ble således sikret et positivt årsresultat. 

    

Det er foreløpig stor usikkerhet knyttet til om Norway Cup kan gjennomføres i 2021. Det 

planlegges imidlertid og gjøres forberedelser til en nasjonal turnering. Dekning av kostnadene til 

planleggingsfasen og/eller nok et år med kompensasjon for bortfall av inntekt om turneringen 

også i år må avlyses gjennom offentlig støtte, er per skrivende stund ikke sikret.  

 

Klubben har en regnskapsført fondsavsetning øremerket Norway Cup på 2 mill. kroner som etter 

statuttene har som formål å sikre påfølgende års turnering dersom resultatet av driften ett år 

skulle sette gjennomføringen i fare. Det tilligger klubbens hovedstyre i siste instans å vedta bruk 

av fondet etter dialog med NC-ledelse iht. statuttenes bestemmelser.  

Sett i lys av den økonomiske usikkerheten som rår for kommende gjennomføring av Norway Cup 

samt mulighet og størrelse på offentlige støtteordninger ved inntektstap, anbefaler 

Kontrollutvalget klubbens ledelse å vurdere fremtidig benyttelse og/eller oppbygging av klubbens 

Norway Cup fond. 

 

Det samme anbefales forøvrig også for klubbens avsatte gruppefond, opprettet for å sikre drift av 

gruppene. P.t. er fondsavsetningen på 2,75 mill. kroner. Iht. de vedtatte statuttene er formålet med 

fondet å gjøre Hovedstyret i stand til å yte bidrag til gruppene dersom resultatet av driften ikke 

muliggjør dette.  

 

Forøvrig vises til bestemmelsene for størrelse, benyttelse og gjenoppbygging av fondene som 

beskrevet i vedtatte Statutter for Norway Cup Fond og Statutter for Gruppefond Bækkelagets 

Sportsklub i protokoll fra årsmøtet i 2004.    
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BSK sports- og kulturarena 

 
Klubben vedtok høsten 2019 å realisere BSK Arena og at prosjektet skal organiseres gjennom 

aksjeselskapet BSK Arena AS slik at BSKs økonomiske risiko avgrenses til den innskutte 

egenkapitalen. Kontrollutvalget anførte i to foregående beretninger at internkontrollen i prosjektet 

burde styrkes i form av at de prosjektansvarlige må ha risikostyring og kontroll som fokus for å 

sikre økonomisk og sportslig måloppnåelse, og anbefalingen om å bygge opp en internkontroll 

opprettholdes. Det er mer aktuelt enn noen gang, gitt at BSK Arena står i overgangen fra 

prosjekteringsfase til utbygging. Vi legger til grunn at BSK hovedstyre får etablert et 

internkontrollrigg som følger opp byggeprosjektet slik det var forutsatt i vedtaket fra det 

ekstraordinære årsmøtet desember 2019. En aktiv internkontroll er styrets verktøy for å følge opp 

prosjektets kostnader, de økonomiske avtalene inkludert garantier og andre forpliktelser. Det 

forutsettes at internkontrollen i BSK Arena, samt styret, fører dialog med BSK Kontrollutvalget 

og legger til rette for godt samspill. 

 

Fra august 2017 til det ekstraordinære årsmøtet 10. desember 2019 vokste kostnadskalkylen for 

BSK Arena fra 405 mill. kroner til 858 mill. kroner. Kontrollutvalget har ikke fått seg forelagt 

oppdatert informasjon for kostnadsestimatene slik de fremstår i 2020, og vi har bedt om innsyn i 

kvalitetssikringen som ble utført i 2020 av Dovre International for Oslo kommune som største 

leietaker i BSK Arena. Denne rapporten har blitt tilgjengeliggjort for ledelsen i klubben uten at 

den er lagt frem for Kontrollutvalget ennå. Uten innsyn i avtaler, oppdaterte kostnadsestimater og 

den ferdigstilte kvalitetssikringen av BSK Arena - må derfor Kontrollutvalget ta forbehold om at 

viktig informasjon om BSK Arena ikke er tilgjengelig for kontroll.  

  

Kontrollutvalget har i beretningen for foregående tre år anbefalt at byggeprosjektet organiseres i 

eget juridisk enhet/selskap frikoblet fra klubbens drift. Begrunnelsen er fremdeles at BSK sports- 

og kulturarena pådrar klubben kostnader som bør skilles ut og håndteres separat fra den øvrige 

risiko som ligger i klubbens drift. Vi gjentar dette også for 2020. Status pr 31.12.20 er rapportert 

at det har påløpt til sammen kroner 19 mill. kroner til BSK Arena, ca. 14,7 mill. kroner 

balanseført som lån til BSK Arena og ca. 4,3 mill. kroner aktivert som anleggsmiddel. De påløpte 

kostnadene er innenfor finansieringsplanen som ble lagt til grunn for årsmøtevedtaket 10. 

desember 2019, som forutsetter at klubben skal finansiere 25,2 mill. kroner i innskutt egenkapital 

samt 5 mill. kroner i prosjektkostnader, til sammen 30,2 mill. kroner. 

 

Lov for Bækkelagets Sportsklub versus Lovnorm for idrettslag  

 
Kontrollutvalget viser til fjorårets beretning vedrørende endring i Lov for Norges Idrettsforbund 

og olympiske og paralympiske komités og heri Lovnorm for idrettslag. I beretningen påpekte 

Kontrollutvalget at det ligger en forpliktelse til alle idrettslag å endre egen lov iht. den til enhver 

tid gjeldene lovnorm.  Lovnormen er ment å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er 

i samsvar med NIFs regelverk. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i 

sin lov. Den til enhver tid gjeldende lovnorm er derfor et minimumskrav til hva idrettslagene skal 

innta i sin egen lov. Idrettslag kan vedta tillegg men på ingen måte forringe NIFs Lovnorm for 

idrettslag.   
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Kontrollutvalget registrerer at hovedstyret legger frem for kommende årsmøte et omfattende 

endringsforslag til klubbens lov, som i hovedsak ser ut til å være en oppdatering av klubbens lov 

opp mot idrettens lovnorm.   

 

I det foreliggende forslag til lovendring til § 14-2 reduseres tidsfristen for tilgjengeliggjøring av 

saksdokumentene til årsmøtet fra to til én uke – tilsvarende idretten lovnorm.  

Kontrollutvalget mener dette krever en aktiv informasjonsformidling til medlemmene. 

Dette fordi én ukes frist vil kunne oppfattes som kort frist for medlemmer for å sette seg inn i 

saksdokumentene. Dagens ordning er at årsmøtenes saksdokumenter tilgjengeliggjøres på 

klubbens nettside uten direkte informasjon om dette til alle medlemmene. Kontrollutvalget vil 

derfor foreslå at det innføres en fast rutine som innebærer et direkte varsel til alle klubbens 

medlemmer umiddelbart etter at dokumentene er gjort tilgjengelige – på en dertil hensiktsmessig 

plattform. Informasjon om dette bør fremgå av årsmøteinnkallingen. Etter Kontrollutvalgets 

oppfatning strider ikke denne ordningen mot idrettens lovnorm, ei heller BSKs lov. 

 

Om dette av prosedyrehensyn ikke lar seg korrigere på førstkommende årsmøte, ber 

Kontrollutvalget om at hovedstyret vurderer forslaget ved neste mulige anledning.  

 

 

 

Oslo 15. mars 2021. 

        

        

Leif Arnesen          Heidi Anethe Nussle 

Leder        Medlem                 

 

Arne Martin Torgersen     Marianne Øgaard Bergh 

Medlem       Medlem 

 

Kjetil Løken                              Knut Arne Røer 

Varamedlem       Varamedlem 
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