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Sportsklubben Speeds Årsmøte 2019 
Fredag den 29. mars 2019 kl. 18.00, Grorud samfunnshus 

Det vises til innkalling sendt ut 20. februar då. med innkalling til årsmøte. På grunn av forsinkelser 

med regnskap og revisjon og våre lovers krav om at dokumentene skal fremlegges for medlemmene 

senest en uke før møtet, har styret vedtatt å flytte årsmøtet til fredag den 29. mars 2019 kl. 18. 

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, ha vært medlem av SK Speed i minst 

én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 

Også medlemmer under 15 år har adgang til møtet og har forslagsrett. 

Saksliste

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten (og forretningsorden).

3. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandling av idrettslagets årsmelding. (Legges ut senest en uke før årsmøtet.)

5. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand. (Legges ut senest en uke før årsmøtet).

6. Behandling av innkomne forslag og saker. (Legges ut senest en uke før årsmøtet.)

7. Vedtakelse av idrettslagets budsjett (Legges ut senest en uke før årsmøtet.)

8. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan. (Legges ut senest en uke før årsmøtet.)

9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor for å revidere idrettslagets regnskap.

10. Valg (valgkomiteens forslag legges ut senest en uke før årsmøtet):

a) Nestleder (for 2 år)

b) 3 styremedlemmer (for 2 år) og 2 varamedlemmer (for 1 år)

c) Kontrollkomité med 2 medlemmer

d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

f) Valg av styre for svømmegruppa og fotballgruppa.

Dokumenter vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside (www.sk-speed.no). 

Oslo, tirsdag den 12. mars 2019 

Hovedstyret 

Sportsklubben Speed 

http://www.sk-speed.no/
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Sportsklubben Speed 
FOTBALL — SVØMMING 

STIFTET DEN 13 JULI 1918 

13;‘ 

1918 

Hovedstyrets rapport for året 2018 
til Sportsklubben Speeds Årsmøte 

Fredag den 29. mars 2019 

TILSLUTTET: 
OSLO IDRETTSKRETS 

NORGES FOTBALLFORBUND 
NORGES SVØMMEFORBUND 

Hovedstyret har i 2018 bestått av: 

Leder: 
Nestleder: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 

Varamedlem: 
Varamedlem: 

Revisor: 

Ola Viken (valgt frem til 2020) 
Hege Farnes Hildrum (valgt fram til 2019) 
Hans Olaf Lier (valgt fram til 2019) 
Noureddine Boukili (valgt fram til 2019) 
Sissel Ingvaldsenj (valgt frem til 2020) 
Heli Saar (valgt fram til 2019) 
Vibeke Wold (valgt frem til 2020) 

Henrik D Østeby (valgt frem til 2019) 
Pål J Kamnes (valgt frem til 2019) 

Unic Revisjon AS v/Arild Breivold 

Klubbens hundrede år har vært et begivenhetsrikt år for SK Speed. Klubben har fått nye klubblokaler 
på Løren, der klubbens administrasjon er plassert og møter mm. finner sted. Det har vært gjennomført 
en gedigen jubileumstur til Marokko, og jubileumsseilas i indre Oslofjord. Klubben har utvidet staben 
med Nigar, som nå har hovedansvaret i administrasjonen for konkurranseavdelingen av 
svømmegruppa og er i ferd med å overta regnskapsføringen for klubben. 

I svømmegruppa har det vært stor sportslig fremgang. Speed har i løpet av året avholdt tre ekstra 
stevner (NM langbane, Landsstevnet og LÅMØ) i anledning jubileumsåret. 

I løpet av året 2018 har det vært avholdt 9 ordinære hovedstyremøter. 

Hovedstyret har måttet konstatere at det har vært vanskelig å komme noen vei med kommunen 
angående drift av Nordtvet bad. Styret ser at det foreligger en betydelig forskjellsbehandling fra 
kommunen av byens svømmeklubber, og arbeider for at de ulike premisser kommunen gir klubbene 
ikke skal slå negativt ut for SK Speed. 
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Årsberetning 2018 
 

for 
 

Sportsklubben Speed 
Svømmegruppa 

 
 

 
 
 

 
Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. 
Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i klubben. 
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Klubbinformasjon 

Klubbnavn: Sportsklubben Speed, Svømmegruppa 
Stiftet:  13. Juli 1918
Idrett(er): Svømming
Postadresse:  Postboks 5, Kalbakken, 0901 Oslo
E postadresse:  dagligleder@sk-speed.no
Internettadresse: www.sk-speed.no
Organisasjonsnummer: 984 027 354
Bankforbindelse: DNB
Bankkonto:  1607.85.95306
Medlem av:  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Tilknyttet: Norges svømmeforbund, Oslo Svømmekrets

Styrets sammensetning 

Leder:  Cathrine Helsingeng 
Nestleder: Marianne Olsen 
Styremedlem(mer): Tanya Erbe 

Raymond Rasch 
Nina Hoff Sørensen 
Bente Årøen 
Per Christian Hovden 
Audun Kleven (vara) 
Jenny She (vara) 

Valgkomité: Ove Hildrum (leder) 
Silja Skogstad Tuv  
Tom Jacobsen 

Autorisert regnskapsfører: SOLANUM AS (orgnr 977 052 394) 
Ensjøveien 18 
0661  OSLO 

Godkjent revisjonsselskap: UNIC REVISJON AS (orgnr 999 327 885) 
Vekstsenteret Olaf Helsets vei 6 
0694  OSLO 

Kontrollkomité: John Ivar Antonsen 
Håkon Røed 
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Styrets arbeid 

Styresammensetning 
Svømmestyret i SK Speed har fordelt ansvarsområdene i styret med en leder for hvert av 
utvalgene. Det er i svømmestyret opprettet 2 nye utvalg, Kafe utvalget og Sponsor utvalget. 
Opprettelsen av disse utvalgene har vært til en forbedring av organiseringen av klubben 
Sosialt utvalg har i den siste perioden ikke hatt en leder. Oppgavene som var tillagt dette 
utvalget har vært fordelt mellom Kafeutvalget og Svømmestyret. 

Styremøter 
Det er avholdt 10 styremøter (siste søndag hver kalendermåned) 

John Ivar Antonsen har på vegne av SK Speed deltatt på møtene avholdt av Oslo 
Svømmekrets. 

Svømmestyrets leder har deltatt på Idrettens Samarbeidsutvalg i Bydel Grorud (ISU). På 
årsmøtet fordeles de lokale aktivitetsmidler (LAM) og fordelingsnøkkelen tar utgangs punkt i 
antall medlemmer i klubbene, hvor man får et tillegg for medlemmer fra 13 – 19 år.  

Underutvalg av svømmestyret 

Sportslig utvalg leder Bente Årøen 
Stevne utvalg leder Tanya Erbe 

Sosialt utvalg -  

Kafe utvalg – leder Nina Hoff Sørensen 
Sponsor utvalg – leder Raymond Rasch 
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Administrasjon i klubben 
• Daglig leder Kristian Austveg

• Økonomi og administrasjon Nigar Mustafayeva

• Svømmeskoleansvarlig og administrasjon Nora Øverås

Trenere i klubben 

• Hoved- og A-gruppetrener Kristian Torsvald 
• Bredde- og B-gruppetrener Jon Marius Rønning 
• C-gruppetrener Aurora Kamnes 
• D-gruppetrener Kristian Korneliussen 
• E-, F1, F2 gruppetrener Heidi Skjebstad 
• Assistenttrener E,F1, F2-gruppa Nadim Asas, Johanna She Cheung 
• Speed United Kristian Autveg 

Kursavdeling 

Kursavdelingen står for svømmeopplæring og bidrar med inntekt til klubbens 
konkurransegrupper. Kurs avdelingens overordnet ansvarsområder er planlegging og 
gjennomføring av kurs i regi av Sportsklubben Speed.  

Sportsklubben Speeds kurs er delt i to hoved deler: 

a) Trygg i vann (Norges svømmeforbunds kursstige).
b) Andre opplæringskurs (skolen, barnehage, voksen opplæring)

Dommere i 2018 

Vi har ett stort og erfarent dommer korps, både internasjonale-, forbunds-, over -og 
kretsdommere som dommerinstruktører og startere. 
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01.01.2020 

SK Speed Kristian Austveg Kretsdommer 01.01.2020 

SK Speed Sharuga Balasundaram Kretsdommer 01.01.2019 

Sk Speed Nadim Asas Kretsdommer 

SK Speed Noureddine Boukili Forbundsdommer 01.01.2019 

SK Speed Johanna She Cheung Kretsdommer 01.01.2020 

SK Speed Tanya Erbe Kretsdommer 01.01.2020 

SK Speed Anne-Grete Grøtting 
Forbundsdommer/starter/ 
internasjonal og overdommer 

01.01.2021 

SK Speed Erik Grøtting 
Forbundsdommer/starter/ 
Instruktør/internasjonal og 
overdommer 

01.01.2021 

31.12.2018 
SK Speed Thor-Inge Jacobsen 

Forbundsdommer/overdommer/ 

starter 

01.01.2020 SK Speed Mona Kamnes Kretsdommer 

01.01.2021 SK Speed Pål Jørgen Kamnes Kretsdommer 

01.01.2020 SK Speed Varnija Kannan Kretsdommer 

01.01.2020 SK Speed Lala Kassimova Forbundsdommer 

01.01.2020 SK Speed Siyaamala Loganathan Forbundsdommer/starter 

01.01.2021 SK Speed Olav Navelsaker Kretsdommer 

01.01.2021 SK Speed Sindre Nordli Kretsdommer 

01.01.2020 SK Speed Sharujan Ragavan Kretsdommer 

01.01.2020 
SK Speed Elil Ratnasingam Kretsdommer 

01.01.2019 

SK Speed Trygve Ravn 
Forbundsdommer/starter/overdommer/ 

internasjonal. 

SK Speed Line Røed Forbundsdommer 
01.01.2020 

SK Speed Brinya Sharomy Sasangan Kretsdommer 
01.01.2021 

SK Speed Xingning She Kretsdommer 
01.01.2020 

SK Speed Ragavan Sinnathampy Kretsdommer 
01.01.2019 

SK Speed Jasintha Sivanesan Kretsdommer 
01.01.2021 

SK Speed Heli Saar Forbundsdommer/starter 01.01.2020 

SK Speed Akshayah Vijai Kretsdommer 01.01.2020 

SK Speed Nesakala Vijai Kretsdommer 01.01.2019 

SK Speed Ola Viken Forbundsdommer 01.01.2020 
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Idrettslige resultater 

NM langbane 

Eva Isabel Erbe en sølv og en bronse på 200 og 100 bryst jr 
Daniel Farahani  bronse  200 fly sr. 

NM jr/UM 

Eva Isabel Erbe UM gull på 100 og 200 bryst . 

LÅMØ deltakelse 

År 2017 2018 2019 

Antall 36 43 50 

ÅM deltakelse 

År 2017 2018 2019 

Antall 7 13 
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Stevner avholdt i 2019 

LÅMØ 2018 

331 deltagere  

1655 starter 

OBOS cup 

284 deltagere  

1126 starter 

OBOS rekrutt 

Rekrutt høst 

75 personer   

223 starter     

Landsstevnet 

61 personer   

265 starter 

Speed Open 

559 personer  

2558 starter 

Klubbmesterskap 

140 personer  

394 starter 
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Treningsavgift 

Svømmestyret har i budsjett prosessen 2018 hatt oppe til vurdering om det skal være 
justering av treningsavgiften i Sportsklubben Speed. 
Svømmestyret har enstemmig vedtatt å øke treningsavgiften  

Medlemstall 

Medlemsavgiften er satt til 200 NOK pr år for barn og 250 NOK pr år for voksne, det er 
ikke planlagt endringer i avgiften. 

Totalt antall medlemmer svømmegruppa ( kurs/foresatte/dommere/svømmere )  1194 
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Speed Fotball 
 
SK Speed Fotballgruppa årsrapport 2018 
 
Styre i fotballgruppa har bestått av: Leder Vidar Arnesen, nestleder Kyrre Paulsen, 
styremedlemer; Bernt Nikolaisen, Kenneth Leinann, Leif Børstad, Oddgeir Holberg 
og Roger Holberg 
. 
 
Evaluering av fotball sesongen 2018 
Speed har stilt lag i M33 7-serien og ikke i 40+ som vi pleier. Vi kom på sisteplass. 
Vi hadde en bra vårsesong, men etter sommeren slet vi med å stille lag, spesielt på 
bortekampene (spilte fra kl 21:00). Flere ganger var vi akkurat 7, men vi var også både 4, 5 og 
6. To ganger lånte vi spillere fra motstanders lag. Ofte var de feteste av våre spillere 50+ og 
motstanderne stilte alle i +35 år. 
 
I Speed fotball er vi 42 medlemmer inkl. noen eldre støttemedlemmer. Det er flere som ikke 
trener mer pga. alder. 
 
Vi har spilt og trent 3 ganger i uken, helt til snøen ble for dyp. Da leide vi hall på Aker 
sykehus som vi har gjøre på vintrene de siste årene. 
 
Vi har jobbet med å stille lag i 40+, men vi er for få. Ser at det kommer flere unge (25 til 35 
år) som vil bli med på trening, så det mest realistiske er å ha et lag i 35+ og så blir de litt elder 
som vil spille kamper med der. 
 
Det koster 2x600 i treningsavgift og 2x700 for innetreningen på Aker, i tillegg til 
medlemskapet i SK Speed. 
 
Fotballgutta ønsker fortsatt å stille lag i 7-serien. 2019 blir et friår, og så er målet å få med litt 
flere rundt +30, slik at de som er litt elder og ønsker å spille kamper blir med. 
 
Vi har det kjempe moro på treninger, og det er høyere stemning en ferdigheter. 
 
Oslo 7/3-2019 
 
Vidar Arnesen 
Speed fotballgruppa 
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Sportsklubben Speed 

Resultatregnskap for perioden 1.1.-31.12 
med budsjett Note 2018 Budsjett 2017 

Driftsinntekter 
Inntekter kurs, trening og aktiviteter 2 9 886 463 6 923 401 7 605 603 
Offentlig tilskudd/refusjon 6 995 137 886 483 905 914 
Annen driftsinntekt 258 067 424 500 204 954 

Sum driftsinntekter 11 139 667 8 234 384 8 716 471 

Driftskostnader 
Direkte kostnader kurs, trening og 
aktiviteter 3 4 696 605 3 187 649 3 675 665 
Lønnskostnad 4 6 311 568 4 500 658 4 768 731 
Avskrivninger 9 4 694 
Andre driftskostnader 818 974 1 010 400 655 271 

Sum driftskostnader 11 831 842 8 698 707 9 099 666 

Driftsresultat -692 174 - 464 323 -383 195

Finansinntekter og finanskostnader 
Rente- og andre finansinntekter 15 292 21 600 12 559 
Rente- og andre finanskostnader 2 012 3 500 239 

Netto finansposter 13 280 18 100 12 320 

Ordinært resultat -678 894 - 446 223 -370 875

Årsresultat -678 894 - 446 223 -370 875

Overføringer og disponeringer 
Overføringer egenkapital -678 894 - 446 223 -370 875
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Sportsklubben Speed 
  

Balanse pr. 31. desember 
  Note 2018   2017 
 

 

 
Anleggsmidler          
           
Varige driftsmidler          
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 9  59 850   0  
       
Aksjer 5 30 000   30 000  
Andre fordringer og periodiseringer 9 0   44 400  

Sum aksjer og andre langsiktige poster   30 000   74 400  

           
Sum anleggsmidler   89 850   74 400  

           
Omløpsmidler          
           
Varer 8 46 358   33 358  

           
Fordringer          
Fordringer andre klubber m.v.   496 023   328 171  
Andre fordringer og periodiseringer   290 990   356 992  

Sum fordringer og periodiseringer   787 013   685 162  

           
Bank og kontanter 7 4 199 823   4 155 962  

           
Sum omløpsmidler   5 033 194   4 874 482  

           
           
Sum eiendeler   5 123 044   4 948 882  
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Sportsklubben Speed  
  

Noter til regnskapet for 2018 
  

 

Note 1 - Regnskapsprinsipper 
  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak.  
  
Salgsinntekter 
Inntektsføring av kurs skjer i tilknytning til kursstart.   Tjenester forøvrig inntektsføres i takt med 
utførelsen.  Innbetalte  kurspåmeldinger  ved utgangen av året som gjelder følgende år blir avsatt i 
balansen som innbetalt, ikke inntektsført post.  
  
Klassifisering og vurdering av balanseposter  
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld.  
  
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.  
  
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost.  Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig.   
  
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I 
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.  
  

  
Note 2 - Driftsinntekter 
  
  2018 2017 
Fordelt på aktivitetsområder       
Kurs- og instruktøraktiviteter 5 835 713   4 789 009 
Stevner og inntektsposter tilknyttet aktive 3 108 933   2 089 311 
Kontingenter, inntekter av salg m.v. 1 031 564   727 284 
Andre tilganger, støtte off. og privat, m.v. 1 163 457   1 110 868 

  11 139 667   8 716 472 

        
  

Note 3 - Driftskostnader 
  
Av samlede driftskostnader herav:  
  
  2018   2017 
- leie av svømmehaller og baner til kurs og trening 842 966   695 182 
- kostnader deltakelse stevner, reiser og treningsleire 2 670 025   1 882 376 

Sum 3 512 991   2 577 558 

        
  

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor 
  
Lønnskostnader 2018   2017 
        
Lønninger 5 451 413   4 129 582 
Arbeidsgiveravgift 784 365   591 643 
Pensjonskostnader 72 450   47 504 

Sum 6 308 228   4 768 729 
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Sportsklubben Speed  
  

Noter til regnskapet for 2018 
  

 

SK Speed har gjennom året hatt 4,5 fast ansatte.  Lønnede instruktører forøvrig utgjøres i hovedsak av en 
fast krets av timebetalte ungdommer, som tilsammen utgjør ca 7,5 årsverk.   
 
Det er ikke utbetalt honorar, andre godtgjørelser eller ytelser til klubbens styre eller øvrige  tillitspersoner. 
  
Ytelser til ledende personer 
  
  Lønn   Pensjonsutgifter   Andre godtgjørelser 
Kristian Austveg, daglig leder 555 471   9 080   4 392 
            

Klubben er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets 
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 
  
Klubben kom i 2016 over grensen for plikt til ekstern revisjon. Honorar til revisor utgjorde tkr. 17 (ekskl mva) 
som i sin helhet dekket ordinær revisjon.  
  
  

Note 5 - Aksjer og andeler i andre selskaper 
  
I forbindelse med tilrettelegging for å kunne overta drift av svømmehall eller annen relatert virksomhet, ble 
det i 2015 opprettet et eget aksjeselskap for slike oppgaver, Sportsklubben Speed Drift AS - org.nr. 
815 590 252.  Det har foreløpig ikke vært drift i selskapet. Aksjekapitalen består av 1 aksje á kr 30.000.  
Etter kostnader til etablering og løpende årlige adm.kostnader er egenkapitalen 31.12.2018 tkr. 4.   
  
  

Note 6 - Offentlige tilskudd 
  
Klubben mottar støtte etter søknader i form av lokale aktivitetsmidler ("LAM"),  "hodestøtte" fra Oslo 
Idrettskrets (knyttet til medlemstall) samt andel av merverdiavgifgskompensasjon  fordelt av Norges 
Idrettsforbund.  
   

Note 7 -  Bankinnskudd 
  
  2018 
Bundne skattetrekksmidler utgjør 191 041 
    
  

Note 8 - Varer 
  
Beholdninger utgjøres av klær og effekter innkjøpt for videresalg. Beholdningen  vurderes til anskaffelses-
verdi. Beholdning ved årsslutt var  tkr 46. 
  
  

Note 9 - Utstyr - periodisert kostnad og avskrivning driftsmidler 
 
Klubben anskaffet senhøstes 2015 skjermer til bruk som informasjonstavler ved stevner og arrangementer. 
Kostprisen for disse fordeles over tre år på basis av en fornuftig vurdering av varighet.  Høsten 2016 ble det 
anskaffet startpaller til kostnad 416 tkr. Det ble mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen med tkr. 300.  Det er 
av det resterende belastet regnskapet for 2018 med  44 tkr.  
 
I forbindelse med etablering av administrasjonskontor i nye lokaler på Hasle, er det investert tkr 65 i kontor-
inventar og innredning.  Driftsmidlene avskrives lineært over 5 år.  Belastet avskrivning for 2018 utgjør 
tkr. 5 
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Unic Revisjon AS 
Medlem av Den norske Revisorforening 
Vekstsenteret, Olaf Helsets vei 6 
Postboks 150 Oppsal 
0619 Oslo 

  

Telefon: +47 22 44 22 99 

post@unicrevisjon.no 

www.unicrevisjon.no 
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Til årsmøtet i Sportsklubben Speed  
 
 
 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Sportklubben Speeds årsregnskap som viser et underskudd på kr 678 894. Årsregnskapet består 
av balanse per 31. desember 2018 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende 
bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi 
er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser 
i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon  
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av styrets årsberetning, men inkluderer ikke 
årsregnskapet og revisjonsberetningen. 
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi 
har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 
Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   
 
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å 
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  
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Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi 
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 
 

 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

  opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. 

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

 konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen 
av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet 
knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt 
drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, 
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 
årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen 
for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen 
ikke fortsetter driften. 

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, struktur og innhold, 
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet 
av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om 
årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet er konsistente med 
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er 
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt 
til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i 
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
Andre forhold 
Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.  

 

 

Oslo, 21. mars 2019 

Unic Revisjon AS 

 

 

 

 

Arild Breivold  

statsautorisert revisor 
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Sak 6

Innkomne forslag og saker

- 7 a) Fastsettelse av medlemsavgift og treningsavgift

Styrets forslag: Medlemskontingenten fastholdes 
på kr. 250 for voksne og kr. 200
for barn pr. år.

- 7 b) Fastsettelse av treningsavgift

Styrets forslag: Gruppestyrene gis fullmakt til å
fastsette treningsavgifter.
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Sak 7

Budsjett for SK Speed

OBS:

- Budsjettforslag for 2019

Vedlagt er kun styrets overordnede budsjettforslag. Det 
mer detaljerte budsjettforslaget for vedtakelse av 
årsmøtet sendes medlemmene ved henvendelse til: 

budsjett@sk-speed.no
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6.2 Sportsklubben Speed - Regnskap & Budsjett

Resultatregnskap 2016 2017 2018 2019
konto Tekst Regnskap Regnskap Regnskap Budsjettg  g gg  g g  g

DRIFT HOVEDAKTIVITETER -7 776 549 -8 351 785 -10 503 092 -10 875 640g              g    
ANDRE INNTEKTER -372 234 -364 686 -546 825 -630 000
DRIFTSINNTEKTER -8 148 783 -8 716 471 -11 049 917 -11 505 640  211 280                                                                                                

DRIFT PRODUKSJONSKOSTNADER 2 887 755 3 473 019 4 401 042 3 828 400        
DRIFT SEKUNDÆRAKTIVITETER 149 486 170 388 177 840 70 000      j     g         g gg g   j g  
LØNNSKOSTNADER 4 336 255 4 768 731 6 311 587 6 327 621      j  g g g gg gj g gg    g  g  g 
ANDRE DRIFTS- OG ADM.KOSTNADER 523 624 573 463 801 200 796 900
DRIFTSKOSTNADER 7 897 121 8 985 601 11 725 005 11 022 921
Driftsresultat -251 662 269 129 585 337 -482 719     
FINANSIELLE POSTER (INNTEKTER OG KOSTNADER 60 889 94 946 106 624 83 400
Årsoverskudd/Underskudd -190 773 364 075 678 894 -399 319

Margin: 2,3 % -4,2 % -6,1 % 3,5 %

OBS: I oversikten her er pluss og minus reversert; dvs. minus (-)markerer overskudd
Budsjettforslaget innebærer et overskudd for 2019 på 400.000 kroner

Styrets budsjettforslag for regnskapsåret 2019:
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Sak 8

Organisasjonsplan for SK Speed

- Organisasjonsplan for SK Speed, inkl. undergruppene
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Organisasjonsplan iht SK Speeds vedtekter § 15 (9), fastsatt av generalforsamlingen den 7. 
mai 2013, senest med endringer gjort 30. mars 2016, foreslås fastsatt slik: 
 
Hovedstyret 
Sportsklubben Speed ledes, mellom klubbens årsmøter, av klubbens hovedstyre. Med unntak 
av årsmøtet, er alle øvrige organer i klubben underlagt hovedstyrets myndighet, jf. loven § 18. 
Hovedstyret delegerer myndighet i den utstrekning hovedstyret finner det hensiktsmessig og 
forsvarlig. Hovedstyret kan alltid trekke tilbake myndighet som er delegert. 
 
Hovedstyrets medlemmer velges for 2 år om gangen. Leder og nestleder velges hvert sitt år, 
og henholdsvis 2 og 3 av styremedlemmene tilsvarende. Varamedlemmer velges for ett år om 
gangen. 
Dersom en styreplass som ikke er på valg ved første årsmøte blir ledig før årsmøtet, velger 
årsmøtet også representant til denne plass for det påfølgende år. 
Dersom leder eller nestleder fratrer styret, kan styret selv blant sine faste medlemmer velge ny 
nestleder. 
 
Ved stemmelikhet i hovedstyrets møter har lederen dobbeltstemme. 
 
Kursutvalg/-styre 
Hovedstyret skal oppnevne et kursutvalg/-styre som har oppfølgingsansvar overfor 
kursavdelingen.  
 
Undergrupper  
SK Speed er for tiden aktiv i to idrettsgrener; svømming og fotball. For hver av disse idretter 
har klubben en undergruppe som ledes av et gruppestyre. Undergruppene skal selv besørge 
medlemskap i sine respektive særforbund.  
 
Årlige møter og undergruppers organisasjonsplan  
Undergruppenes årlige møter foreslår selv organiseringen av egen gruppe gjennom sin 
organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Organisasjonsplanen til undergruppene gjelder så 
lenge den ikke er i strid med klubbens organisasjonsplan eller hovedstyrets vedtak. 
 
Styremøteprotokoller 
Gruppestyrene pålegges å føre protokoll fra sine møter. Innkalling til styremøter og 
protokoller fra styremøter for undergruppene skal fortløpende sendes hovedstyret. 
 

 

Sportsklubben Speed 
Organisasjonsplan 
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Medlemsregister 
Undergruppene har ansvar for å føre medlemsregister for sine respektive medlemmer slik 
hovedstyret har bestemt i tråd med loven. 
 
Undergruppers styresammensetning 
I styret for svømmegruppa skal det i tillegg til leder og nestleder sitte 5 styremedlemmer. Det 
skal også velges to varamedlemmer til styret.  
Svømmestyrets medlemmer velges for 2 år om gangen. Leder og nestleder velges hvert sitt år, 
og henholdsvis 2 og 3 av styremedlemmene tilsvarende. Varamedlemmer velges for ett år om 
gangen. 
Dersom en styreplass som ikke er på valg ved første årsmøte blir ledig før årsmøtet, velger 
årsmøtet også representant til denne plass for det påfølgende år. 
Dersom leder eller nestleder fratrer styret, kan styret selv blant sine faste medlemmer velge ny 
nestleder. 
 
I styret for fotballgruppa skal det i tillegg til leder og nestleder sitte 5 styremedlemmer. 
Gruppen skal også velge to varamedlemmer til styret.  
 
Undergruppenes årlige møter velger egne valgkomiteer som til neste årsmøte skal foreslå 
kandidater til de aktuelle valg i undergruppene. 
 
Årsrapporter og budsjett 
Hver undergruppe skal innen utgangen av januar hvert år avgi en årsrapport til hovedstyret. 
Likeledes skal hver undergruppe innen samme tidsfrist avgi forslag til budsjett for det 
kommende år.  
 
Dersom en undergruppe i løpet av året står i fare for å overskride en budsjettpost innenfor 
kontoklasse 4 til 7 (kostnader) skal hovedstyret omgående informeres. 
 
Regnskap 
Hver undergruppes styre skal utpeke minst én person som har ansvaret for kontakten mellom 
undergruppen og klubbens regnskapsfører, og som derunder har ansvar for fremsending av 
bilagsmateriale og for at understyrene holdes orientert om regnskapssituasjonen. Bilag skal 
fremsendes når regnskapsfører ber om det, og senest en gang pr. måned. 
 
Utnevnelser til årsmøte/ting, utvalg mm. 
I de tilfellene årsmøtet ikke har utpekt noen til å representere klubben i årsmøte/ting, utvalg 
ol, har hovedstyret fullmakt til å foreta slik delegasjon, og kan delegere til undergruppenes 
styrer tilsvarende fullmakt hva gjelder egen idrettsgren.  
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For svømmegruppa er fastsatt følgende organisasjonsplan: 
 
Styret 
Styret i SK Speeds Svømmegruppe skal som minimum bestå av: 
 

• Leder 
• Nestleder 
• 5 styremedlemmer 
• 2 varamedlem 

 
Svømmestyrets medlemmer velges for 2 år om gangen. Leder og nestleder velges hvert sitt år, 
og henholdsvis 2 og 3 av styremedlemmene tilsvarende. Varamedlemmer velges for ett år om 
gangen. 
Dersom en styreplass som ikke er på valg ved første årsmøte blir ledig før årsmøtet, velger 
årsmøtet også representant til denne plass for det påfølgende år. 
Dersom leder eller nestleder fratrer styret, kan styret selv blant sine faste medlemmer velge ny 
nestleder. 
 
 
Utvalg  
 
Svømmegruppas styre kan oppnevne utvalg. Utvalgene skal ha minst en leder og ett medlem. 
Medlemmene i utvalgene utnevnes i utgangspunktet for ett år. Medlemmene av styret har 
ansvar for hvert sitt utvalg eller kan eventuelt selv være medlem. 
 
Svømmegruppa skal minst ha følgende utvalg: 
 

• Sportslig utvalg  
• Økonomiutvalg 
• Stevneutvalg 

 
Svømmestyret innkaller leder for hvert utvalg minst to ganger i året for rapportering og 
koordinering. 
 
 
Kursavdelingen 
 
Kursavdelingen har følgende roller:  
 

• Kursansvarlig 
• Hovedinstruktør  
• Instruktører 
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Utvalg og ansvarlige roller 
 
Oppnevning av komitéer og ansvarlige roller 
Komitéer og ansvarlige roller kan oppnevnes av styret og utvalgene mellom hvert årsmøte ved 
behov. Styret og/eller utvalgene utpeker personer til å fylle nødvendige komiteer og 
ansvarlige roller hvor det ikke fremgår av Organisasjonsplanen hvem som skal fylle rollen.  
 
Leder fra hver komite skal rapportere til styret minimum to – 2 – ganger hvert år og skal delta 
i styremøter under behandling av saker når styret ber om det. 
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For fotballgruppa er fastsatt følgende organisasjonsplan: 

Styret 
Styret i SK Speeds Fotballgruppa skal som minimum bestå av: 

• Leder
• Nestleder
• 5 styremedlemmer
• 2 varamedlem
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Sak 9

Engasjement av revisor

- Styrets forslag: UNIC Revisjon AS v/statsaut. rev.
Arild Breivold.
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Sak 10

Valg

- Valgkomiteens innstilling

- Styrets innstilling til valgkomite
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Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2019: 

Hovedstyret (2 år): 
Nestleder: Malin Andersen 
Medlem: Heli Saar 
Medlem: Noureddine Boukili 
Medlem: Hans Olav Lier 

Varamedlem (1 år): Henrik Østeby 
Varamedlem (1 år): Ying Wang 

Svømmestyret (2 år): 
Nestleder: 
Medlem:  
Medlem:  

Marianne Olsen
Audun Kleven I 
Robert Svendsen 

Varamedlem (1 år): Tone Melgaard 
Varamedlem (1 år): Jenny Choung 

Fotballstyret (2 år): 
Leder:   Mohamed Aden 
Nestleder:  Bernt Nicolaisen 
Medlem: Oddgeir Holberg 
Medlem: Kyrre Paulsen 
Medlem: Roger Stensvik 
Medlem: Roger Holberg 
Medlem: Vidar Arnesen 

Varamedlem (1 år): Ikke avklart ennå 
Varamedlem (1 år): Ikke avklart ennå 

Kontrollkommiteen (1 år): 
John-Ivar Antonsen  
Heidi Kihlberg 
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Styrets innstilling til årsmøtet 2019 på valgkomité for årsmøtet 2020: 

Valgkomitéen (1 år): 

Leder: Hege Farnes Hildrum 
Medlem: Silja S. Tuv 
Medlem: Tom Jakobsen 

Varamedlem: Ikke avklart ennå 

Styrets forslag til representanter til ting og møter: 

Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene til ting og møter i de organisasjonsledd 
Sportsklubben Speed har representasjonsrett. 
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