
Til klubbens medlemmer!

Årsmøtet onsdag den 25. mars 2020 kl. 18.00 blir avholdt til planlagt tid! Men, av naturlige 
årsaker går møtet ikke av stabelen på Grorud samfunnshus, men vil i stedet bli avviklet 
elektronisk. I tråd med NIFs retningslinjer for den spesielle situasjon verden befinner seg i.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon til medlemmene i god tid før møtet, slik at alle 
som ønsker skal få anledning til å delta! (Kort fortalt vil de som ønsker å delta få tilsendt en link, 
og ved å trykke på denne enten via pc, mobiltelefon, iPad ol., vil man bli med i møtet.)

Dessverre gjør corona-situasjonen at vi ikke har maktet å få alle dokumenter klare til i dag, men 
de er like rundt hjørnet (div. papirer må signeres før revisor vil overlevere sin revisorberetning, 
og det tar litt lenger tid enn vanlig å få gjort). (Men, revisor er strålende fornøyd med regnskapet, 
og det er kun formalia det står på; kontrollutvalget har også fått regnskapet til gjennomgang 
allerede, så heller ikke der skal forsinkelsen bli lang. Valgkomiteen er litt forsinket i situasjonen, 
men også der ser vi for oss at det meste straks er klart.)

Styret

18.03.2020

Oppdatering 19.03.2020:
Alle dokumenter er nå klare og vedlagt.

Oppdatering 20.03.2020:
Feil i valgkomitéens innstilling (side 50) er korrigert.



SSppoorrttsskklluubbbbeenn  SSppeeeedd  
FOTBALL – SVØMMING 

STIFTET DEN 13. JULI 1918 

TILSLUTTET: 
Oslo Idrettskrets 

Norges Svømmeforbund 
Norges Fotballforbund 

Sportsklubben Speeds Årsmøte 2020 
Onsdag den 25. mars 2020 kl. 18.00, Grorud samfunnshus 

Styret har med dette gleden av å innkalle til årsmøte i SK Speed onsdag den 25. mars 2020 kl. 
18.00. 
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) Leder (for 2 år)
b) 3 styremedlemmer (2 for 2 år og 1 for 1 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, 17. desember 2019 

Hovedstyret 
Sportsklubben Speed 
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Klubbens årsmelding inkl. gruppeårsmeldinger
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Sportsklubben Speed 
FOTBALL – SVØMMING 

STIFTET DEN 13 JULI 1918 

TILSLUTTET: 
OSLO IDRETTSKRETS 

NORGES FOTBALLFORBUND 
NORGES SVØMMEFORBUND 

Hovedstyrets rapport for året 2019 
til Sportsklubben Speeds Årsmøte 
Onsdag den 25. mars 2020 

Hovedstyret har i 2019 bestått av: 

Leder: Ola Viken (valgt frem til 2020)  
Nestleder: Malin Andersen (valgt fram til 2021) 
Styremedlem: Hans Olaf Lier (valgt fram til 2021) 
Styremedlem: Noureddine Boukili (valgt fram til 2020) 
Styremedlem: Sissel Ingvaldsen| (valgt frem til 2020) 
Styremedlem: Heli Saar (valgt fram til 2021)
Styremedlem: Vibeke Wold (valgt frem til 2020) 

Varamedlem: Henrik D Østeby (valgt frem til 2020) 
Varamedlem: Ying Wang (valgt frem til 2020) 

Revisor: Unic Revisjon AS v/Arild Breivold 

2019 har vært et stabilt år for SK Speed. Det har ikke vært noen store endringer i stab eller 
organsisasjon. Det har vært et godt år økonomisk, og sluttresultatet er godt over budsjett. 

I løpet av året 2019 har det vært avholdt 6 ordinære hovedstyremøter og et fjernmøte. 

De største endringer er skjedd i kursavdelingen, som i løpet av året har lagt om til rullerende opptak 
og månedsfakturering. Styret var forberedt på at denne omleggingen ville medføre resultater under 
budsjett, men vår dyktige administrasjon og iherdige instruktører har gjort den frykten til skamme. 
Kursutvalget hovedstyret etablerte på slutten av 2018 er styret godt fornøyd med, og utvalget har 
gjort det mulig for de tillitsvalgte å ha en tettere dialog med og oppfølging av kursavdelingen. 

En særlig bekymring for styret er det at fotballgruppas representanter i 2019 ikke har møtt til 
styremøtene, og det har ikke lyktes å få øket aktiviteten i gruppa. Det må snarlig gjøres grep hvis ikke 
fotballgruppa skal forsvinne helt. 
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Rapporteringsrutinene for regnskapet er blitt vesentlig bedre i løpet av 2019, og med unntak av de 
første månedene i året (der årsregnskapet tar det meste av tiden) mottar styret nå månedlige rapporter 
allerede 10 dager etter månedsslutt. Dette gjør at styret kan følge bedre med på den økonomiske 
utvikling, og styret er svært fornøyd med denne utviklingen. 

Etter hovedstyrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet med et positivt årsresultat på kr. 
774.326 og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen 
ved årsskiftet. Resultatet er 375.007 kroner bedre enn budsjettert av årsmøtet 2019, noe styret er 
meget tilfreds med. 

Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter hovedstyrets syn har 
betydning ved bedømmelse av regnskapet.  

Hovedstyret mener at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 er satt 
opp under denne forutsetningen. 

Oslo, 17. mars 2020 

Ola Viken  Hans Olav Lier 
Leder SK Speed 

Malin Andersen 
Nestleder 

Noureddine Boukili Sissel Ingvaldsen Heli Saar 

Vibeke Wold 
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Årsberetning 2019 

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:   Nina Hoff Sørensen 
Styremedlem(mer):  Tanya Erbe 
    Robert Svendsen 
    Audun Kleven 
    Jenny She 
    Tone Melgård  
        
 
Valgkomité:   Hege 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 
    Heidi Kielberg 
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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 

Cathrine Helsingeng 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 Cathrine Helsingeng 
Stevne utvalg leder Robert Svendsen 
Sosialt utvalg – Audun Kleven 
Kafe utvalg – leder Nina Hoff Sørensen 
Sponsor utvalg – leder Audun Kleven 

Norges Svømmeforbund har et eget Parautvalg. Utvalget ledes av Marianne Fredbo og Audun 
Kleven er medlem i utvalget fra SK Speed. 
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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 Anita Charlotte Visnes 
• D-gruppetrener Kristian Korneliussen 
• E-, F1, F2 gruppetrener Heidi Merete Skjebstad 
• Assistenttrener E,F gruppa   Vilde Linnea Gullovsen 
• Sprint Gruppa Sara Torp 
• Speed United Kristian Austveg 

Kursavdeling 

SK Speed tilbyr svømmekurs på grunnleggende og videregående nivå for barn, ungdom og 
voksne. Vi har en pedagogisk tilnærming med mestring i fokus! Vi starter med 
vanntilvenning, flyting, fremdrift og tilvenning på dypt vann, og går videre til grovkoordinert 
rygg og crawl med rytmisk pust. 

Vi arbeider med små grupper på inntil 5 barn per instruktør på svømmekursene Hval-
Selunge, og inntil 6 barn per instruktør på Sel-Sjøløve, for å sikre tett oppfølging og høy 
kvalitet på svømmekursene våre. Delfiner og Haier får også muligheten til å delta på 
rekruttstevner. 

Sportsklubben Speeds svømme kurs er delt i to hoved deler: 

a) Trygg i vann (Norges svømmeforbunds kursstige).
b) Andre opplæringskurs (skolen, barnehage, voksen opplæring)
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Dommere i 2019 

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

I Speed har vi 25 aktive og dugnadsvillige dommere. 

Idrettslige resultater 

Akers Avis Groruddalen nominerte Eva Isabel Erbe til «Årets idrettsutøver» i Groruddalen for 
sportsåret 2019. Hun nådde ikke helt til topp men det er en stor brag å bli nominert. 

Nordisk mesterskap 

Eva Isabel Erbe en sølv på 200 bryst og en sølv  4x100 meter medleystafett. 

NM langbane 
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Eva Isabel Erbe en sølv og en bronse på 200 og 100 bryst jr 
 
 
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 13 

 
 
 
 
Stevner avholdt i 2019 
 
OBOS cup  

284 deltagere   
1126 starter 
 

OBOS rekrutt  
 
Rekrutt høst  

75 personer    
223 starter      

 
Speed Open  

559 personer   
2558 starter 

 
Klubbmesterskap  

140 personer   
394 starter 
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Økonomi 
 
Samlet økonomi rapport for SK Speed legges fram på Årsmøte i SK Speed 25.mars 2020 

Treningsavgift 
 

Svømmestyret har i budsjett prosessen 2019 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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Økonomi (resultatregnskap med balanse) 

Regnskapet skal være et bruttoregnskap for hele idrettslaget. Regnskapstallene skal kunne 
sees i forhold til budsjett.  

Balanse skal også vises. 

Regnskap og balanse skal omfatte hele virksomheten, dvs. de enkelte grupper/avdelinger og 
hele idrettslagets regnskap. 

Revisors beretning 

Revisors beretning skal omfatte hele idrettslagets regnskap (jf. punktet om økonomi over). 
Klubben må ha revisor uansett, men klubber med en omsetning på over kr 5 000 000,- må ha 
en profesjonell registrert/statsautorisert revisor. 

Kontrollkomiteens beretning 

Klubber med profesjonell registrert/statsautorisert revisor må ha en valgt kontrollkomité. 
Kontrollkomiteens oppgaver står definert i NIFs lov § 2-18. 
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Klubbens regnskap

- Resultatregnskap
- Balanseregnskap
- Noter til regnskapet
- Revisors beretning

- Kontrollkomiteens rapport
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Årsregnskap 

2019

Sportsklubben Speed
Org.nr.: 984 027 354 
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Sportsklubben Speed

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Inntekter kurs, trening og aktiviteter 9 984 568 9 804 585
Offentlige tilskudd 2 1 204 034 991 487
Annen driftsinntekt 317 054 343 595
Sum driftsinntekter 1 11 505 657 11 139 667

Varekostnad 208 983 386 041
Kostnader kurs, trening og aktiviteter 3 2 552 173 3 371 336
Lønnskostnad 5 6 412 911 6 311 568
Avskrivninger 8 12 960 4 694
Annen driftskostnad 5 1 566 233 1 757 990
Sum driftskostnader 10 753 261 11 831 629

Driftsresultat 752 396 -691 962

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 21 574 13 610
Annen finansinntekt 356 0
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 0 1 682
Annen finanskostnad 0 2 224
Resultat av finansposter 21 930 13 068

Årsresultat 774 326 -678 894

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 774 326 0
Overført fra annen egenkapital 0 678 894
Sum overføringer 774 326 -678 894

Sportsklubben Speed Side 2
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Sportsklubben Speed

Balanse

Eiendeler Note 2019 2018

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 8 46 890 59 850
Sum varige driftsmidler 46 890 59 850

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 7 30 000 30 000
Sum finansielle anleggsmidler 30 000 30 000

Sum anleggsmidler 76 890 89 850

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 4 75 825 46 358

Fordringer
Kundefordringer 751 684 647 163
Andre kortsiktige fordringer 103 530 139 850
Sum fordringer 855 214 787 013

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 4 388 125 4 199 823

Sum omløpsmidler 5 319 165 5 033 194

Sum eiendeler 5 396 055 5 123 044

Sportsklubben Speed Side 3
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Sportsklubben Speed

Balanse

Egenkapital og gjeld Note 2019 2018

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 3 221 498 2 447 173
Sum opptjent egenkapital 9 3 221 498 2 447 173

Sum egenkapital 3 221 498 2 447 173

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 243 120 207 796
Skyldig offentlige avgifter 364 070 341 225
Annen kortsiktig gjeld 1 567 366 2 126 849
Sum kortsiktig gjeld 2 174 557 2 675 871

Sum gjeld 2 174 557 2 675 871

Sum egenkapital og gjeld 5 396 055 5 123 044

                                        
                                        

16.03.2020
Styret i Sportsklubben Speed

Ola Viken
styreleder

Malin Andersen
nestleder

Noureddini Boukili
styremedlem

Hans-Olaf Lier
styremedlem

Sissel Ingvaldsen
styremedlem

Heli Saar
styremedlem

Vibeke Stavdal Wold
styremedlem

Sportsklubben Speed Side 4
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Sportsklubben Speed
Noter til årsregnskapet for 2019

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for 
små foretak.

Salgsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet for 
varer og tjenester. Utgifter kostnadsføres i samme periode som som tilhørende inntekt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet 
forventes ikke å være forbigående.  Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.

Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, og omfatter i likhet med kortsiktig gjeld poster 
som forfaller til betaling innen 1 år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler 
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel 
fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene.

Skatt
Foreningen er ikke skattepliktig.
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Sportsklubben Speed
Noter til årsregnskapet for 2019

Note 1 - Driftsinntekter

Fordelt på aktivitetsområder 2019 2018

Kurs- og instruktøraktiviteter 6 814 707 5 835 713
Stevner og inntektsposter knyttet til aktive 2 436 645 3 108 933
Kontingenter, inntekter fra salg m.m. 858 013 1 031 564
Annen støtte, offentlig og privat 1 396 291 1 163 457
Sum 11 505 657 11 139 667

Note 2 Offentlig tilskudd

Sportsklubben Speed er i 2019 bevilget NOK 1 204 034 i offentlig tilskudd.

2019 2018
Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 269 762 229 883
MVA-kompensasjon 658 522 470 104
Oslo Idrettskrets - "Hodestøtte" 275 750 291 500
Sum 1 204 034 991 487

Note 3 - Driftskostnader

I samlede driftskostnader inngår:

2019 2018
Leie av svømmehall og baner 651 947 842 966
Kostnader til stevner, reiser og treningsleirer 2 070 015 2 670 025
Sum 2 721 962 3 512 990

Note 4 - Varer

Varebeholdningen består av klær og effekter innkjøpt for videresalg.
Beholdningen vurderes til anskaffelseskost.

2019 2018
Varelager 75 825 46 358
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Sportsklubben Speed
Noter til årsregnskapet for 2019

Note 5 - Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2019 2018
Lønninger 5 578 392 5 465 688
Arbeidsgiveravgift 790 935 784 365
Pensjonskostnader 55 734 72 450
Andre ytelser -12 149 -10 934
Sum 6 412 911 6 311 568

Selskapet har i 2019 sysselsatt 12 årsverk. 

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn 562 333
Pensjonskostnader  *)
Annen godtgjørelse 4 302
Sum 566 635 0

*) Daglig leder inngår i foreningens ordinære pensjonsordning.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 21 875 .
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 10 000.
Beløpene er inkl mva.

Note 6 - Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 215 254, som er tilstrekkelig til dekning av skyldig 
skattetrekk, kr 208 526, ved regnskapsårets utløp.
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Sportsklubben Speed
Noter til årsregnskapet for 2019

Note 7 - Datterselskap

Firma
Forretningskontor Eierandel Kostpris

Sportsklubben Speed Drift AS Oslo 100 % 30 000

Selskapet er opprettet i 2015 i forbindelse med tilrettelegging for å kunne overta drift av svømmehall samt 
tilhørende virksomhet. 
Det er per nå ikke aktivitet i selskapet. 
Styret har vurdert at det ikke foreligger nedskrivningsplikt på aksjer i datterselskapet. Selskapets 
finansieres av foreningen ved behov.

 Note 8 - Varige driftsmidler
Inventar Sum

Anskaffelseskost 01.01.2019 64 544 64 544
Tilgang 0 0
Avgang 0 64 544
Anskaffelseskost 31.12.2019 64 544 46 890
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2019 -17 654 -17 654

Balanseført verdi pr. 31.12.2019 46 890 46 890

Årets avskrivninger 12 960
Avskrivningsplan Lineær
Økonomisk levetid 5 år

Note 9 - Egenkapital

Annen EK Sum
Egenkapital 1. januar 2019  2 447 172 2 447 172
Årets resultat 774 326 774 326
Egenkapital 31. desember 2019  3 221 498 3 221 498
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Noureddini Boukili
Styremedlem
På vegne av: Sportsklubben Speed
Serienummer: 9578-5997-4-1883511
IP: 84.209.xxx.xxx
2020-03-17 07:53:58Z

Hans-Olaf Lier
Styremedlem
På vegne av: Sportsklubben Speed
Serienummer: 9578-5998-4-979085
IP: 46.212.xxx.xxx
2020-03-17 08:15:27Z

Malin Andersen
Nestleder
På vegne av: Sportsklubben Speed
Serienummer: 9578-5999-4-2037388
IP: 31.45.xxx.xxx
2020-03-17 08:24:11Z

Heli Saar
Styremedlem
På vegne av: Sportsklubben Speed
Serienummer: 9578-5995-4-966476
IP: 77.16.xxx.xxx
2020-03-17 10:36:31Z

Vibeke Stavdal Wold
Styremedlem
På vegne av: Sportsklubben Speed
Serienummer: 9578-5998-4-3627760
IP: 84.210.xxx.xxx
2020-03-17 11:47:15Z

Ola Viken
Styreleder
På vegne av: Sportsklubben Speed
Serienummer: 9578-5995-4-79761
IP: 195.159.xxx.xxx
2020-03-17 12:20:49Z

Sissel Ingvaldsen
Styremedlem
På vegne av: Sportsklubben Speed
Serienummer: 9578-5995-4-35781
IP: 84.213.xxx.xxx
2020-03-17 13:08:26Z
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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 overskudd på kr 774 326. Årsregnskapet består 
av balanse per 31. desember 2019 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 2019, 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 overskuddet 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. 
 
 

Oslo, 19. mars 2020 

Unic Revisjon AS 

 

 

 

 

Arild Breivold  

statsautorisert revisor 

- 25 -



Til årsmøtet i Sportsklubben Speed 

Kontrollkomiteens beretning for 2019 

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid: 

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Sportsklubben Speeds økonomi. 
Kontrollkomiteen skal påse at Sportsklubben Speeds midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med 
organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet. Kontrollkomiteen skaI videre forsikre seg 
om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir 
et korrekt uttrykk for Sportsklubben Speeds drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved 
gjennomgang av regnskapene vurdere Sportsklubben Speeds finansielle stilling, forvaltning og drift.  

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid: 

Kontrollkomiteen har benyttet idrettsforbundets sjekkeliste: 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/kontrollkomite/ 

Nåværende kontrollkomite startet opp etter generalforsamlingen i Mars 2019. Komiteen har bestått 
av Heidi Kielberg og John-Ivar Antonsen frem til dagens dato. 

Kontrollkomiteen har i tråd med vedtektene mottatt alle relevante dokumenter for sitt virke. Komiteen 
har hatt tre møter gjennom denne perioden. Kontrollkomiteen 2018 oppfordret hovedstyret om å få 
på plass rutiner som gjør informasjonsdeling så enkelt som mulig for Kontrollkomiteen, dette har blitt 
utbedret og fungert utmerket for denne perioden. 

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet. 

Vi har gjennomgått Sportsklubben Speeds styrers protokoller, samt andre dokumenter komiteen har 
funnet det nødvendig å gjennomgå for å utabeide rapport. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger 
som vi har bedt om fra Sportsklubben Speeds hovedstyre leder Ola Viken. Styrets årsberetning for 
2019 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2019, pluss det forelagte revisjonsberetning for 2019 
er mottatt og gjennomgått. 

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av 
denne beretning. 
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Kontrollkomiteen har følgende merknader til det forelagte regnskap: 

Det ble av kontrollkomiteen 2018 gitt en anbefaling til hovedstyret at det skulle fokuseres på å gi 
administrasjonen tilstrekkelig kompetanse slik at overføringen fra ekstern regnskapsfører til intern 
regnskapsfører ble fullført så snart som mulig i 2019. Det fremgår av årets regnskapsrapport fremsatt 
av Sportsklubben Speeds interne regnskapsfører fra administrasjon en betraktelig kvalitetsøkning på 
regnskapsrapporteringen. Dette betyr at overføringen er gjennomført og lukket. 

 

Kontrollkomiteens vurdering av Sportsklubben Speeds finansielle stilling, forvaltning og drift. 

Sportsklubben Speed har hatt en solid økonomisk drift frem til 2016. I 2017 og 2018 har klubben gått 
med betydelig underskudd. Det ble fremlagt et budsjett for 2019 med positive tall, og det er svært 
hyggelig å se at klubben har snudd trenden og fremviser et positivt overskudd på hele 774 326 NOK 
for driftsåret 2019. 

 

Konklusjon 

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Sportsklubben Speeds årsregnskap for 2019 
godkjennes av årsmøtet. 

 

Oslo 18.03.2020 

 

________________      _______________ 
John-Ivar Antonsen      Heidi Kielberg 
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Sak 6

Innkomne forslag og saker

- 6 a) Fastsettelse av medlemsavgift og treningsavgift

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

- 6 b) Fastsettelse av treningsavgift

Styrets forslag: Gruppestyrene gis fullmakt til å
fastsette treningsavgifter.

-6 c) Vedtakelse av ny lov for SK Speed
 NIF har pålagt alle idrettslag å oppdatere sine 
lover. Forslaget er sammenfallende med lovnormen,og 
innebærer ikke store endringer fra tidligere lov.

Styrets forslag: Lovforslaget vedtas.
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LOV FOR SPORTSLUBBEN SPEED  

Stiftet 13. juli 1918, vedtatt av årsmøtet 7. mai 2013, med senere endringer av 30. mars 2016, 21. mars 
2017 og 25. mars 2020. 

 
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1       Formål 

 
(1) Sportsklubben Speeds formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF). 
 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 

§ 2       Organisasjon 
 

(1)  Sportsklubben Speed er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  
 

(2)  Sportsklubben Speed er medlem av Norges fotballforbund og Norges svømmeforbund.  
 
(3)  Sportsklubben Speed er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets, hører hjemme i Oslo kommune, 

og er medlem av Oslo idrettsråd. 
 
(4)  Sportsklubben Speed skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

regelverk gjelder for Sportsklubben Speed uavhengig av hva som måtte stå i Sportsklubben Speeds 
egen lov.  
 

§ 3       Medlemmer 
 
(1)       For at en person skal opptas i Sportsklubben Speed må vedkommende:   
 a) Akseptere å overholde Sportsklubben Speeds og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak.      
 b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Sportsklubben Speed og andre 

organisasjonsledd i  
 NIF.  

 
(2)  Styret i Sportsklubben Speed kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, 

skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. 
Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages 
til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til Sportsklubben Speeds 
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styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til 
idrettskretsen innen to uker.  

(2) Medlemskap i Sportsklubben Speed er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde Sportsklubben Speed og overordnede organisasjonsledds regelverk
og vedtak.

(3) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Sportsklubben Speed kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i
Sportsklubben Speed og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7) a) Styret i Sportsklubben Speed kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode
på
inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en
frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om
klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken.
Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes
innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan Sportsklubben Speeds vedtak påklages til idrettskretsen innen
tre
uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til Sportsklubben Speeds styre, som eventuelt
kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes
klagen til idrettskretsen innen to uker. Sportsklubben Speeds vedtak trer ikke i kraft før klagefristen
er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(8) Sportsklubben Speed skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i
tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

II. TILLITSVALGTE

§ 4       Kjønnsfordeling

(1) Sportsklubben Speed skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer
mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og
ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være
representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det
velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer
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enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen 
én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. 
Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. 
er valgt/oppnevnt. 

  
(3)  Idrettsstyret kan pålegge Sportsklubben Speed å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 

årsmøte eller foreta ny oppnevning. 
 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et 
valg/oppnevning.  
 

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 

(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som 
representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av 
kalenderåret, vært medlem av Sportsklubben Speed i minst én måned og ha gjort opp sine 
økonomiske forpliktelser til Sportsklubben Speed.  

 
(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i Sportsklubben Speed: medlem 

av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 
    

(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende 
gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller 
tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.  
 

(4)       Forslagsrett: 
a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i Sportsklubben Speed.  
b)  Styret i Sportsklubben Speed har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.   
c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt    
     arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets 
     arbeidsområde.  
 

(5) Møte- og talerett: 
a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i Sportsklubben 
Speed. 
b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
 

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  
 

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  
a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller  
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.       
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(2)       En arbeidstaker i Sportsklubben Speed har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke 
valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. 
Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og 
kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3)  En arbeidstaker i Sportsklubben Speed kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 
oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.    
 

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at Sportsklubben Speed gir de ansatte rett til å utpeke 
ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 
 

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 
oppnevnt.  
 

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 
valg/oppnevning.  
 

  § 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til Sportsklubben 
Speed 
 

(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av Sportsklubben Speed som overstiger 1 G 
i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet 
organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, 
i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen 
gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk 
særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre 
før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 
 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke 
velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd 
representasjonen skjer.  

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 
oppnevnt. 
         

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et 
valg/oppnevning.  
 

§ 8       Inhabilitet 
 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Sportsklubben Speed er inhabil til å tilrettelegge 
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  
a)  når vedkommende selv er part i saken,  
b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i  
     sidelinje så nær som søsken,  
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c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  
d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et    
     organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  
 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken 
kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende 
har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av 
en part.     
 

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 
Sportsklubben Speed. 
 

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 
vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  
        

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter 
seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem 
deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan 
ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre 
organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende 
medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre 
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles 
til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 
 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det 
og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal 
vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. 
 

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i Sportsklubben Speed.  
 

§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 

(1)  Styrer, komiteer og utvalg i Sportsklubben Speed er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til 
stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme 
avgjørende.  
 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene 
gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til 
alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere 
med hverandre. 
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(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for Sportsklubben
Speeds medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i
forbindelse med utførelsen av vervet.

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1) Sportsklubben Speed er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas
av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom Sportsklubben
Speed har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2) Sportsklubben Speed skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder.
Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge
alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter
alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning,
gjelder uansett følgende:
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal

omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal
de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og

idrettslagets art og omfang tilsier.
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal

oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
e) Bankkonti skal være knyttet til Sportsklubben Speed, og skal disponeres av minimum to

personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer
i fellesskap.

(3) Sportsklubben Speed skal ha underslagsforsikring.

§ 12     Budsjett
(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.

Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.
(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av

positiv egenkapital.
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(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 
 
§ 13    Utlån og garanti 

Sportsklubben Speed kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier 
skal opplyses i note til årsoppgjøret.  
 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 

§ 14     Årsmøtet 
 

(1) Årsmøtet er Sportsklubben Speeds høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 
måned. 

 
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på 

annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Sportsklubben Speeds 
internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Sportsklubben 
Speeds internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli 
gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være 
sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter 
med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 
 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og 
godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  
 

(4)  Alle Sportsklubben Speeds medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre 
personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og 
andre med møterett. 
 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst 
tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, 
kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 
 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på 
den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de 
fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 
 

§ 15     Ledelse av årsmøtet 
 
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.  
 

§ 16     Årsmøtets oppgaver 
 
Årsmøtet skal: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent(er). 
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3. Velge protokollfører(e). 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle Sportsklubben Speeds årsberetning. 
9.  Behandle Sportsklubben Speeds regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 
beretning og   

   revisors beretning.  
10. Behandle forslag og saker.  
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette    
      treningsavgifter. 
12. Vedta Sportsklubben Speeds budsjett. 
13. Behandle Sportsklubben Speeds organisasjonsplan. 
14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 2 varamedlem. 
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og minst 1    
          varamedlem(mer).  
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Sportsklubben Speed har 

representasjonsrett  
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Sportsklubben Speeds organisasjonsplan. 
 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. 
varamedlem osv. 
 
15. Engasjere revisor til å revidere Sportsklubben Speeds regnskap. 
 

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 
 
(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan 
stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  
 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke 
stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater 
enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  
 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke 
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tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer 
enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne 
avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 
valget ved loddtrekning.  

§ 18     Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i Sportsklubben Speed innkalles av Sportsklubben Speeds styre med minst 2
ukers frist etter:
a) vedtak av Sportsklubben Speeds styre,
b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av Sportsklubben Speeds stemmeberettigede medlemmer.

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig
på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer
som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet
ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i Sportsklubben Speed skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket
eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig
innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til 
Sportsklubben Speeds størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

§ 20     Sportsklubben Speeds styre

(1) Sportsklubben Speed ledes og forpliktes av styret som representerer Sportsklubben Speed utad.
Styret er Sportsklubben Speeds høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal blant annet: 
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak

som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.

c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke

har valgt representanter.
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f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger
det.

§ 21   Kontrollutvalg

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet

organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets

midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de

saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon,

med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte
med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget
finner nødvendig.

e) Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget
anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 22 Valgkomité
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av 
valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre 
vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell 
for vervet. 

§ 23 Grupper

(1) Sportsklubben Speeds årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal
organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Sportsklubben Speeds
organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette
grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet.
Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret
fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for
avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige
møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet
idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
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d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte
Sportsklubben Speed uten fullmakt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24     Lovendring

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre
endringene kjent for Sportsklubben Speeds medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Sportsklubben
Speed etter å
ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft
straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes
protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom Sportsklubben Speeds regelverk og
NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd,
pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av Sportsklubben Speed selv med mindre endringene følger
av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1) Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende
årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom
Sportsklubben Speeds årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er Sportsklubben Speed
oppløst uten påfølgende årsmøte. Sportsklubben Speed skal skriftlig varsle idrettskrets og
særforbund senest 14 dager før Sportsklubben Speeds årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av Sportsklubben Speed. Vedtak
om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

(3) Ved utmelding tilfaller Sportsklubben Speeds eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret
hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av
Sportsklubben Speed tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av
idrettskretsen. Underretning om at Sportsklubben Speed skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen
14 dager før Sportsklubben Speed holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.
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Sak 7

Budsjett for SK Speed

OBS:

- Budsjettforslag for 2020 

Vedlagt er kun styrets overordnede budsjettforslag. 

Det mer detaljerte budsjettforslaget for 
vedtakelse av årsmøtet sendes medlemmene ved 
henvendelse til: 

budsjett@sk-speed.no

Det understrekes at effekten av den pågående 
pandemien foreløpig er uklar, og at det heller ikke har 
vært mulig å innarbeide dette forhold i budsjettet. 
Noen uoverkommelige økonomiske tap for SK Speed 
er imidlertid ikke forventet.
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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 2020: 

Hovedstyret (2 år): 
Leder:   
Medlem: 
Medlem: 

Hovedstyret (1 år): 
Nestleder: 
Medlem: 

Malin Andersen (nåværende nestleder)       
Ann Ingeborg Wålen  
Rune Omdahl 

Øystein Fossen 
Heidi Kielberg 

I tillegg fortsetter Heli Saar og Hans-Olaf Lier som er valgt frem til 2021. 

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

Svømmestyret (2 år): 
Leder:  Ikke avklart ennå 
Medlem:  Tone Melgård 
Medlem:  Ajfer Husejin 

Svømmestyret (1 år): 
Nestleder: Ikke avklart ennå 
Medlem: Ikke avklart ennå 

I tillegg fortsetter Robert Svendsen og Audun Kleven som er valgt frem til 2021. 

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

Fotballstyret (2 år): 
Sittende fotballstyre er valgt for 2 år, frem til 2021. 

Varamedlem (1 år): 
Varamedlem (1 år): 

Ikke avklart ennå 
Ikke avklart ennå 

Kontrollkomitéen (1 år): 
John-Ivar Antonsen 
Ove Hildrum 

Valgkomiteen ønsker å beklage at vi ikke har klart å finne kandidater til alle plassene i svømmestyret. 
Flere av valgkomiteens medlemmer har hatt hektiske dager på jobb knyttet til koronaviruset, og vi 
skal ærlig og oppriktig innrømme at valgkomitearbeidet har blitt nedprioritert til fordel for dette. 
Gitt situasjonen har vi prioritert å få på plass hovedstyre og kontrollkomite, og har ikke lykkes i å fylle 
opp de ledige plassene i svømmestyret. Vi anbefaler at årsmøtet gir hovedstyret i fullmakt å 
oppnevne de gjenværende medlemmene av svømmestyret. 

Oslo, 19.3.2020 

Hege Farnes Hildrum Silja Skogstad Tuv Tom Jacobsen 



Styrets innstilling til årsmøtet 2020 på valgkomité for årsmøtet 2021: 

Valgkomitéen (1 år): 

Leder: 
Medlem: 
Medlem: 

Hege Farnes Hildrum 
Silja S. Tuv 
Jørgen Sørensen

Varamedlem: Lasse Johannessen

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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