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Komiteer og råd 

Kontrollkomité 
Kontrollkomite skal velges iht idrettens regnskapsbestemmelser og gjennomgå fremlagt 

regnskap før årsmøtet i henhold til god revisjonsskikk, med henblikk på å sikre at regnskapet 

er ført i samsvar med lover og forskrifter.  
(1) K 

(2) KKontrollkomiteen har iht vårt lovverk følgende oppgaver:  

(3)  

- Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med GIFs og NIFs regelverk 

og vedtak.  

- Ha et særlig fokus på at GIF har en forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at 

våre midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 

rammer.  

- Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

- Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 

regnskapsrevisjon, med mindre GIF har engasjert revisor. I så fall skal utvalget 

minst ha et årlig møte med revisor. 

 

Egen sjekkliste fremgår i Økonomihåndboka. 

 

Kontrollkomiteen skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter 

som komiteen anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

Valgkomité 
Valgkomitéen er frittstående og velges på foreningens årsmøte for en funksjonsperiode på  

1 – ett år. Komitéen skal bestå av Leder, 2 medlemmer (fotball/håndball) og 1 varamedlem. 

Leder av hovedstyret er komitéens kontaktperson.  

Valgkomitéen skal: 

• ha godt kjennskap til foreningens organisasjon, og til de krav som stilles til de 

forskjellige verv 

• holde seg løpende orientert om hvorledes de tillitsvalgte fungerer i sine verv i hele 

valgperioden 

• overfor årsmøtet foreslå kandidater til samtlige verv som skal besettes, hvor 

komplett liste skal leveres hovedstyret senest én uke før årsmøtet. 
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Hovedstyret skal på årsmøtet foreslå kandidater til valgkomitéen – ref våre lover § 15(3) 

«Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret».  

 

Medaljeråd  
Medaljerådet velges på foreningens årsmøte for en periode på 3 - tre år. Rådet skal bestå av fire 

medlemmer, hvorav én velges til leder. Leder av hovedstyret er rådets kontaktperson.  

 

Medaljerådet skal: 

- ha godt kjennskap til foreningens organisasjon, dens lover og NIF’s lovverk 

- følge opp de tillitsvalgtes innsats i de ulike verv over en lengre periode i den hensikt å foreta 

en vurdering hvorvidt han/hun har gjort seg fortjent til å få tildelt foreningens hederstegn 

(gullmerke). Medlemmer i GIF kan sende forslag på kandidater skriftlig til leder av 

medaljerådet, som sammen med de øvrige medlemmene i rådet vurderer innkomne forslag.  

- Se for øvrig egne statutter for tildeling av gullmerket og utnevnelse av æresmedlemmer. 
 

  
Hovedstyret i Gresvik IF 


