
KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2021 

  

Kontrollkomiteen ble valgt på årsmøtet til FK Eik Tønsberg 08.04.21 og er 
kontrollkomité både for AIL og 871.  
 
Det har vært avholdt møter i kontrollkomiteen 08.06.21 og 13.01.22 og kontakt på 
mail ved behov. 
  

Komiteen har løpende blitt orientert om aktiviteten i styrene gjennom å motta 
innkallinger og referater fra styremøter og møter i samarbeidsutvalget. 
 
Vi deltok på styremøter i FK Eik AIL 31.08.21 og 23.02.22, og FK Eik 871 07.01.22. 

Innspill komiteen hadde med seg inn i styrene var også i år kulturbygning på tvers av 

lag og alder og at vi er en klubb. Bevisstgjøring rundt språkbruken er også en del av 

kulturbygningen og hvordan vi oppfattes både internt i klubben og ekstern. 

Eksempelvis bruke benevnelse A-laget både på herre- og damesiden, ikke A-laget og 

Damelaget. Vi tok også opp en eventuell satsning på damefotballen i 871, hvor AIL 

mener at det først må på plass en bred nok stall, mens 871 noterte dette i sitt referat i 

januar. Mye bra arbeid med kulturbygning og engasjement i og rundt klubben i 2021. 

Kontrollkomiteen har hatt møter med valgkomiteen 18.01.22. Valgkomiteen la frem 

hvilken prosess de gjennomfører for å sette sammen forslag til styrer med en 

sammensetningen i tråd med klubbens egne lover. Det ble besluttet å utvide 

kontrollkomiteen i 2022 med en vara og at det blir kjønnsbalanse med 2 av hvert 

kjønn av de ordinære medlemmene i kontrollkomiteen. 

Kontrollkomiteen mener at styret har sørget for at årsmøtevedtak, lover og regler er 

overholdt i hele organisasjonen. Det konstateres at styrene arbeider systematisk og 

godt og at det ikke foreligger særskilte problemstillinger som berører 

kontrollkomiteens mandat. 2021 har også vært et spesielt år og sesongen for spillere 

for over 20 år kom sent i gang. 

Komiteen har fått tilsendt foreningens regnskap etter forespørsel og ved årets slutt.  
 
Komiteen er også forelagt revisors beretning og resultatet av kontrollhandlinger. 
  

Komiteen er av den oppfatning at de framlagte regnskap kan fastsettes som 
foreningens regnskap. 
  

  

Eik 28.02.22 
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