
 
 

 

INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITÉ I AKSLA IDRETTSLAG 
 
1. Formål 

Denne instruksen gjelder for kontrollkomité i Aksla Idrettslag. Med «kontrollkomité» menes 
årsmøtevalgt komité som skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Medlem av kontrollkomité 
er underlagt de valgbegrensninger som følger av NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 og kan ikke være 
ansatt i klubben, jf. samme bestemmelser. Formålet med instruksen er å gi en oversikt over 
Kontrollkomiteens funksjoner, oppgaver og ansvar. 

 
2. Kontrollmiteens oppgaver og roller 
 
2.1 Generelt 

Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12, samt denne instruks. Komiteen skal 
videre håndtere de oppgaver som klubben v/hovedstyret finner det naturlig eller påkrevd at 
komiteen er orientert om eller tar stilling til. 
 

2.2 Prosedyre ved forespørsel 
Alle henvendelser fra kontrollkomiteen til klubben skal rettes skriftlig fra komiteens leder til 
klubbens hovedstyre. 
 

2.3 Møteplikt og vedtak 
Kontrollkomiteen skal møtes så ofte som det er påkrevd for å sikre et tilstrekkelig tilsyn. 
Kontrollkomiteens vedtak fattes med alminnelig flertall. Medlem som ikke er enig i en 
beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. 
 

2.4 Rapporteringsplikt 
Kontrollkomiteen skal løpende ta opp forhold som finnes nødvendig å rapportere. 
Rapportene skal være nummererte til klubbens hovedstyre. 
 

2.5 Forholdet til klubbens daglige leder og øvrige administrasjon 
Kontrollkomiteen skal i sitt virke kun forholde seg til klubben v/hovedstyret med mindre  
hovedstyret ber komiteen om å henvende seg til daglig leder eller øvrige i administrasjonen i 
klubben. Daglig leder kan, etter at kontrollkomiteen har innhentet samtykke fra klubbens 
hovedstyre, pålegges å møte for kontrollkomiteen dersom dette anses nødvendig for å 
redegjøre for klubbens disposisjoner. 
 

2.6 Tale- og forslagsrett på årsmøtet 
Kontrollkomiteen kan møte på klubbens årsmøte. Komiteen plikter så langt det er mulig å på 
forhånd informere klubbens hovedstyre om eventuelle planlagte innlegg eller forslag. 
 

2.7 Taushetsplikt 
Kontrollkomiteens medlemmer har absolutt taushetsplikt i forhold til den informasjon og de 
opplysninger om interne forhold i klubben og andre opplysninger de blir gjort kjent med som 
følge av sitt tillitsverv. Taushetsplikten består også etter at tillitsvervet er opphørt. 

 


