
Årsmøte i Gloi 26.januar 2022 
 

Glòi inviterer til årsmøte 26. januar 2022, kl. 19.00, på Teams 
 
 

 

 
 
 
Møtet gjennomføres på Teams. Møtet åpner 30 minutter før det starter, medlemmer 
oppfordres til å logge seg på i god tid før møtet starter. Ved tekniske problemer, 
kontakt Gurli Meyer: 48134152. Vedtak foregår etter prinsippet «Den som tier 
samtykker». Kommentarer skrives inn i kommentarfeltet. Dersom noen ønsker å 
komme med en muntlig kommentar må man rekke opp den digitale gule hånda i 
møtet. Ved benkeforslag under valget av styret og komiteer foregår avstemning ved å 
rekke opp hånda i Teams.  
 
Det vil bli en gjennomgang i begynnelsen av møtet. 
 
Link til møtet:  
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODE2NDk0M2UtNzg1Mi00MmE1LWEyMzQtMzJmOWJhMDM3
MjI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e934ee02-7919-46bc-9520-
67b03eb14c28%22%2c%22Oid%22%3a%2259212f62-f68e-4b89-8ebb-
86fa23565677%22%7d 
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4. Behandle Årsberetning 2021 

4.1 Årsberetning for styret i Gloi Islandshestforening 2021 

Styret har i 2021 bestått av følgende personer: 

Leder: Aurora Buan 

Nestleder: Gurli B. Meyer 

Kasserer: Gry Tveten Aune  

Sekretær: Lillian Mathisen  

Styremedlem: Torunn Nordvik (leder sportskomite)  

Styremedlem: Ida-Kathrin Gjerstad Nerbøvik (leder kurskomite) 

Styremedlem: Marte Finseraas (leder aktivitetskomite) 

Ungdomsrepresentant: Julie Meyer Nielsen  

 

Sekretær har i 2021 hatt støtte fra Redaktør Marte Aas Sæterhaug 

Kasserer har i 2021 hatt støtte fra Regnskapsfører Venche Stjern 

 

Medlemstall pr. 13.12.2021: 135 en oppgang på 24 medlemmer siden 29.12.2020 

I 2021 har styret holdt 11 ordinære styremøter, som alle er holdt digitalt på grunn av 

Covid-19. I tillegg har vi hatt god kommunikasjon over ulike medier slik som 

meldingsgrupper og e-post, noe som har fungert veldig fint også i 2021. Vi savner 

imidlertid å ha fysiske møter og bli bedre kjent med hverandre i styret. Flere av 

styrets medlemmer har aldri truffet hverandre fysisk.   

Styret har vært selvdrevent, der alle har god kontroll på sine oppgaver og følger opp 

det som skjer i klubben. Vi tok over etter årsmøtet 28. januar 2021. Det nye styret 

besto av flere som har vært over en periode mens det også har kommet nye fjes med 

nytenkning og motivasjon.  

Gloi holdt et ekstraordinært årsmøte 4. mars 2021 for å velge inn kassere og 

regnskapsfører.  

2021 har igjen vært et spesielt år med tanke på Covid-19. Det har vært krevende for 

utvalgene å endre på terminlisten, flytte stevner, kurs og aktiviteter og flere 

arrangement har blitt avlyst. Et stort lyspunkt er det stigende medlemstallet i 



foreningen og de mange nye junior og barneryttere og deres familier. Dette er et 

resultat av langsiktig satsning fra aktivitetskomiteen og rekruttsamlingene. 

Klubbmesterskapet 2021 ble avholdt på Klokkerhaugen i Verdal hvor hele bredden til 

klubben var representert. Det er gledelig å se at stadig flere ekvipasjer starter stevner 

i klubben vår. Et annet stort lyspunkt har vært gjennomføring av WR-stevnet 

Mountain Gaits i Stugudal i samarbeid med Hlynur islandshesteforening og Stugudal 

hester, samt en lang rekke frivillige og sponsorer. Mountain Gaits ble en stor 

suksess, helgen var fylt med gode hester og prestasjoner, muligheten for å mingle 

med andre som har samme interesse som seg selv. Det var et velorganisert stevne 

med mye planlegging i forkant. Dette var et stevne av en størrelse vi ikke hadde vært 

med å gjennomføre tidligere, så her har det vært læring mens man går. Men som 

Pippi Langstrømme sier: «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert!» 

Hovedkomiteen Mountain Gaits 2021 besto av medlemmer både i Gloi og Hlynur. 

Aurora Buan 

Hilde Orkelbog Madland  

Karen Gilberg  

An-Magritt Morset Hegstad  

Line Kielland  

Marte Aas Sæterhaug  

Sigridur Marta Magnusdottir 

Torunn Nordvik   

 

Avholdte arrangementer i 2021: 

Klubben har avholdt 1 C-stevne på Verdal, et digitalt kvalifiseringsstevne på Hegra 

og et WR-stevne i Stugudal. WR-stevne på Stugudal ble en suksess, og frister til 

gjentakelse.  

Det ble avholdt 6 ridekurs fordelt på Trondheim, Verdal, Levanger og Vikhammer i 

tillegg til digital kvalifisering. Det ble holdt enda en vellykket rekruttleir på Verdal. 4 

kurs og en tur måtte avlyses på grunn av for få påmeldte, men turen i Neverdal ble 

gjennomført som planlagt. Ungdomsgruppen har holdt en kveld hos Marion Gjertås 

på Eklesli (Stall Maribo) i Trondheim der de fikk stevnetips fra Nina Ekle og 

Meistaradeildin ble vist på storskjerm. Vi måtte begrense antall personer til 



Trondheim kommune grunnet Covid-19. Aktivitetskomiteen har holdt en aktivitetsdag 

som samlet barn og unge rundt fine aktiviteter. I tillegg ble det organisert et 

lastesikringskurs for en gruppe medlemmer som holder på med oppkjøring til 

hengerlappen.  

For mer detaljer om disse arrangementene henvises til årsmeldingene til de ulike 

komiteene. 

I 2021 har Aurora Buan og Torunn Norvik representert klubben på NIHFs årsmøte 

som var digitalt og Gurli B. Meyer på lokallagsmøte som også var ekstraordinært 

årsmøte og utsatt feiring av 50 års jubileet for NIHF. På NIHFs lokallagsmøte i 

november var et av temaene at klubben skal ta i bruk idrettsforbundets system 

Klubbadmin i løpet av det kommende året.  Det vil bli avholdt digitalt kurs i 

plattformen for de som sitter i styret. På lokallagsmøte var det også temamøter i avl, 

sport, utdanning og ungdomsutvalget. Resultatene av de ulike gruppemøter vil etter 

hvert bli lagt ut på: https://nihf.no/om-nihf/dokumentarkiv-nihf/. Det ble avholdt 

avstemning om framtiden til medlemsbladet Islandshest som papirversjon kontra 

digital utgave under plattformen tolt.no. Det var flertall for å beholde medlemsbladet 

som papirutgave.   

Vi har også hatt et mål om å få satt opp en terminliste for 2022 allerede før jul, slik at 

våre medlemmer kan se hva som skjer fremover og begynne å planlegge våren. Vi 

har som mål å tilby våre medlemmer i klubben ett bredt og variert tilbud. Så gjenstår 

det bare å se om Covid-19 lar oss gjennomføre våre arrangementer.  

Økonomisk har vi gått jevnt over i balanse gjennom året. Årsmøtet i fjor vedtok et 

budsjett med et overskudd på 9.500,- kr. Vi har gjort opp regnskapet med et 

overskudd på 74.654,- kr inklusive finanskostnader. Mye av dette overskuddet ligger i 

de støtteordningene vi får tilført gjennom idrettens støtteordninger. 

Vi vil til slutt takke alle som har bidratt på de ulike arrangementene som Gloi har 

gjennomført i 2021. Vi er en dugnadsklubb som er avhengige av at medlemmer 

bidrar for å få ulike aktiviteter gjennomført, dette bidrar også til økt aktivitetsnivå som 

er bra for klubben. Takk for god innsats i 2021! Vi gleder oss til 2022!  

For styret  

Gurli B. Meyer og Aurora Buan  



4.2 Årsberetning Kurskomite Gloi 2021 

Kurskomiteen har i år bestått av: 

Ida-Kathrin Gjerstad Nerbøvik (leder) 

Marthe Linnea Tronrud 

Tonje Rønning 

Hanna Grøtan-Johnson 

 

Vi har i år planlagt og gjennomført: 

Vi gikk inn i 2021 med store ambisjoner om å ha et bredt tilbud til medlemmene. 

Første halvår ble dessverre svært preget av coronasituasjonen der restriksjonene 

bidrog til flere avlysninger.  

To av seks planlagte fysiske ridekurs ble gjennomført i første kvartal. Kurs med 

Ingeborg Steinsdottir ble gjennomført på Stall Eklespannet i februar og kurs med 

Thomas Larsen på Stall Kjønstad i Levanger i mars. Selv om Thomaskurset hadde 

for få påmeldte valgte klubben å arrangere kurset for å opprettholde et tilbud til 

medlemmene i en tid der avlysninger var mer vanlig enn gjennomføring. Det ble 

gjennomført et digitalt ridekurs med Ingeborg Steinsdottir i mai. Til tross for lav 

oppslutning ble det et vellykket kurs. 

I andre halvår ble tre av seks kurs avholdt.  I oktober ble kurs med Ingeborg 

Steinsdottir gjennomført på Verdal. Tilslutningen til dette kurset var stort og vi hadde 

flere personer på venteliste. Ingeborgkurset i november ble avlyst pga for lav 

oppslutning.  

Thomaskurset på Stall Eklespannet i oktober ble gjennomført med for få deltakere. 

Dette fikk man til ved å tilføye ekstra ridetider også fredagen hos noen av deltakerne 

for å unngå å gå med tap. Thomaskurset i november ble gjennomført med for få 

deltakere for å opprettholde et tilbud til medlemmene.  

For kurskomiteen:  

Ida-Kathrin Gjerstad Nærbøvik 



4.3 Årsberetning Sportskomite Gloi 2021 

 

Sportskomiteen har i år bestått av:  

Torunn Nordvik (leder)  

Anne Martine Eggen  

Victoria Berg Bjartan  

Anne Krogh 

Ingun Bjørnebo Ramlo (kiosk ansvarlig)   

 

Vi har planlagt og gjennomført dette: 

 Vinterstevne, c-stevne (først planlagt i mars- utsatt til april)- avlyst pga covid19 

 Digitalt kvalifiseringsstevne, c-stevne(mai)  

 1 dagers kvalifiseringsstevne, c-stevne (mai) -avlyst pga for få påmeldte  

 Mountain Gaits (sammen med Hlynur) -B stevne (juni)  

 Klubbmesterskap, c-stevne (september)  

 2 dagers i oktober (c-stevne) -avlyst pga vanskelig å få i dommere  

Det ble nok et krevende, og uforutsigbart år for sportskomiteen pga covid19. 

Med god planlegging og gode smittevernrutiner klarte vi å gjennomføre: 

Et digitalt kvalifiseringsstevne som ble gjennomført på Verdal/Hegra i mai. Her var 

det 2 ekvipasjer, som begge klarte å kvalifisere seg.  

Mountain Gaits ble arrangert sammen med Hlynur islandshestforening i juni, dette 

stevnet ble gjennomført i Stugudal. Her var det 66 ekvipasjer. 

Klubbmesterskapet ble gjennomført på Verdal i september. Her var det 37 ekvipasjer. 

Dette ble 3 fine stevner med gode prestasjoner.  

Generelt på klubbens 2 egne stevner var det noen nye ekvipasjer på banen, og stor 

deltakelse i fritidsklassene. Veldig positivt med gamle kjente og noen nye fjes på 

stevneplassen! Det er god deltakelse i barneklassene, noe som lover godt for videre 

rekruttering. På klubbmesterskapet gjennomførte vi leieklasse med flere deltakere.  

Sportskomiteen ønsker å takke for god hjelp før, under og etter stevnene. Dette er vi 

avhengige av for å kunne gjennomføre stevner.  



På vegne av sportskomiteen:  

Victoria Berg Bjartan 

 

  



4.4 Årsberetning Aktivitetskomite Gloi 2021  

Aktivitetskomiteen har bestått av: 

Marte Finseraas (leder) 

Signe Elise Thyholt 

Eva Olsø 

Marion Gjertsås 

 

2021 er også preget av annerledeshet. Aktivitetskomiteen hadde flere forslag til 

aktiviteter i starten av året, noen ble gjennomført mens andre er utsatt. 

Sosialt for barn og unge; Arrangert i samarbeid med ungdomsrepresentant. (Det ble 

tatt hensyn til at man ikke skulle krysse kommunegrenser.) Vi møttes på Stall Maribo 

for å se Meistaradeildin. Nina Ekle deltok slik at de kunne spørre om sporten og få 

fortalt litt om de ulike klassene. 

 

Sosialdag Lånke travbane: Lavterskel tilbud med enkel organisering. I år hadde vi 

trail og vanntølt som felles aktiviteter, men flere kommer å trener sine hester både 

sosialt og fysisk. Det er også en god del som kommer for å sitte ved bålpanna 

sammen med andre 

hesteentusiaster. 

 

Tur til Nævervollen: 8 påmeldte. Dette er en populær tur som kanskje kunne vært 

arrangert flere ganger pr år. Det er flere muligheter til å komme seg dit og man kan 

møtes underveis. 

 

Tur til Budal: Avlyst pga for få påmeldte. 

 

Rekruttleir Verdal: Et tilbud vi har hatt over flere år som er populært blant de yngste 

rytterne. 

Det er en fordel å få låne noen hester til disse helgene da det kommer barn som ikke 

har egen hest. 7 barn som deltok i år da det var noen frafall pga smittevern og 

sykdom. 

 

 



Lastesikringskurs: 6 damer deltok på lastesikringskurs initiert av Gloi. 

 

Klær: Vi har hatt en runde med klubbklær i år som ikke medførte den største 

oppslutningen, men vi prøver igjen neste år med andre plagg som feks jakker. 

 

Aktiviteter som er under planlegging og som står på vent er en medlemsdag med 

ulike klinikker, bruktmarked, sosialdager, rekrutthelg og flere lokale turer hvor 

medlemmer selv inviterer til tur. 

 

Vi i aktivitetskomiteen takker for 2021, og ser frem til flere varierte aktiviteter i 2022. 

 

På vegne av aktivitetskomiteen 

Marte Finseraas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Behandle revidert regnskap 

Klubben er i en god økonomisk situasjon med overskudd over flere år, også i år (74 

654,-). Omtrent halvparten av årets overskudd kommer fra Mountain Gaits (i budsjett 

og resultat omtalt som MG). Sum eiendeler er på 567 599,-. Styret har i 2022 

utarbeidet en økonomihåndbok etter mal fra Norges idrettsforbund og en 

fullmaksmatrise som visere hvem i klubben som kan inngå økonomiske avtaler og 

utbetalinger. Vi har i løpet av året gått over til "fire øyne prinsippet" der alle 

utbetalinger godkjennes av to personer. I praksis utføres dette av regnskapsfører og 

kasserer. Klubben har også inngått næringslivsforsikring knyttet til økonomiansvar.   

 



Vedlegg til Gloi’s regnskap 2021, korrigeringsbilag: 

 

Note 1: Art 1579, 15.000 inntekt som gjelder 2021, men som vi får utbetalt i 
2022.01.09 Bl.nr. A196-21. Tilskudd MG-21 fra Tydal kommune. Utbetales ved 
i innlevert regnskap for MG-21. Stevneleder besørger dette.  

Note 2: Kontanter, art 1900, 2000. Kontorkasse er avsluttet og beholdning er satt på 
driftskonto.  

Art 1920 er driftskonto.  Kontoer merket SMN er det sendt melding om 
avslutning for. Foliokonto gjelder MG-2021 

Note 3 Art 2960 25745,56.  Gjelder fordeling av kostnader mellom 2021 og 2022. Leie 
av hytter MG-22 som er betalt i 2021 overføres 2022,  Hlynurs andel  av 
overskudd MG-2021 utbetales i 2022, leie av ridehall til Thomaskurs høst 2021 
og dommer 20’er for KM-21 betales i 2022, overføres til 2021.. Kostnad 
overføres til 2022. 

Note 4  Art 1579 andre kortsiktige fordringer og art 2380 kassakreditt har stått med 
inngående balanse med kr 575 og kr 183 siden 01.01.2019 Beløpene føres ut 
av regnskapet. 

Note 5  Om Mountain Gaits (MG) 2021: Dette var et World Ranking stevne 
gjennomført 11.-13. juni 2021 i regi av Gloi og Hlynur islandshestforening. 
Stevnet ble gjennomført for å øke samarbeidet mellom klubbene. Det ble 
skrevet en samarbeidsavtale mellom klubbene (vedlagt årsmeldingen). Her 
står det at overskudd/underskudd deles 50 % mellom klubbene. Styret ønsket 
at stevnet kunne gi klubbene en smak hvordan det er å gjennomføre et stevne 
i større skala, skape oppmerksomhet rundt klubbene og håpe på rekruttering. 
Sport er også en stor del av klubbene. Stevnet var ikke nevnt i budsjettet for 
2021 og på årsmøtet 2021. I ettertid ser styret at dette ville vært fornuftig 
fordi dette var et stort arrangement for klubben, med en økonomisk risiko. 
MG gikk med solid overskudd på 36 000 kr. Vi mangler et tilskudd fra Tydal 
kommune. Når dette er innbetalt blir det totale overskuddet på ca 51 000 kr 
fordelt på de to klubbene. Stevnet har dermed tilført klubben et overskudd på 
ca 25 000 kr i 2021. Noen bilag fra MG mangler skjema i henhold til klubbens 
rutiner. Det er ført dagbok for alle bilag med nærmere forklaring til utgifter og 
inntekter. 

 

Note 6  MG – leie anlegg / område: Dette posten består av stalleie, maskinleie, leie av 
musikkanlegg, blekk til sekretariat, leie av toalett, plakater til stevneplassen, 
oransje synlige t-skjorter til vert.   



 

  



5.1 Uttalelse fra kontrollkomite (revisor) 

 

Sjekkliste for kontrollkomite finnes vedlagt dette dokument (Vedlegg 4). 

 

 



6. Behandle innkomne forslag og saker 

6.1 Endring i vedtekter: 

Idrettsforbundet har klargjort rundt begrepsbruken, så idrettslag skal ikke lenger 
velge revisor. Nå skal man velge kontrollkomite, som har omtrent samme rolle som 
internt valgt revisor har hatt tidligere. Ordet revisor brukes nå kun om eksternt 
engasjert revisor, som man må ha hvis man har over 5 mil. i omsetning. 
 

Forslag til endring i «§ 12 Årsmøtets oppgaver»:  

Kontrollkomite, velges for 2 år (1 på valg hvert år).  

 

6.2 Mountain Gaits 2022 

Planlegges arrangert 16-19 juni 2022 i Stugudal. 
 
Sportskomiteen har ansvaret for gjennomføringen av Mountain Gaits sammen med 
Stugudalshester. En samarbeidsavtale mellom styret i Gloi vil bli utarbeidet. Det er 
for 2022 etablert en stevnearrangør-gruppe for Mountain Gaits under sportskomiteen. 
Stevnet i 2022 har 70 plasser og kun A-klasser. Det vil være seks dommere på 
stevnet, fire av dem kommer fra Island, en fra Danmark og en dommer fra Norge. 
Disse vil bli presentert på Facebook og Instagram fortløpende. Påmelding vil foregå 
på Sporti og påmeldingen åpner 10. Februar 2022. Påmelding vil åpne to dager før 
for kvalifiserte Gloi-medlemmer. 
 
Stevnearrangør - gruppe MG 2022: 
Torunn Nordvik 
An-Magritt Morset Hegstad 
Lillian Uthus Mathisen 
Ida Sofie Kvande 
Karen Gilberg 
Øyvind Moldestad 
Rebekka Brandtzæg Morset  
Ingun Bjørneboe Ramlo 
 

7. Fastsette medlemskontingent 

Styret foreslår å ikke endre medlemskontingent for 2023. 

 

 

 

 

 

  



8. Vedta budsjett for kommende år 

Budsjett Gloi Islandshestforening 2022: 

 

 

 



 

Styrets kommentar til budsjettet for 2022: 

Vi ser at aktivitetene trenger hjelp for å holdes i gang i koronatiden. Dette gjelder 

både for aktivitetskomiteen og spesielt kurskomiteen. Vi foreslår derfor å støtte 

kursene med totalt 35 000,-. 

 

Mountain Gaits er et arrangement som krever dugnadstimer fra klubbens 

medlemmer. Arrangementet ga i 2021 et pent overskudd til klubben. Dersom 

arrangementet skal kjøres i 2022 med Gloi som eneste arrangørklubb vil det kreve en 

bred oppslutning og mange dugnadstimer fra medlemmene. 

 

 

  



9. Behandle organisasjonsplan 

 

Organisasjonsplanen er oppdatert i henhold til tidligere vedtatte endringer.  

 

Se vedlegg 1 (se under fra 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2022 

 



11. Foreta valg 

11.1  
Valgkomite foreslått av styret, velges av årsmøtet: 
Janicke Persen  
Anne Aasback 
Ronja Kringhaug 
 

  



Vedlegg 1 

Organisasjonsplan Gloi Islandshestforening 

 

Glòi Islandshestforening ledes av et styre, bestående av 5 medlemmer og to 

varamedlemmer: 

a. Leder velges for 1 år 

b. Nestleder velges for 2 år (partallsår) 

c. Sekretær velges for 2 år (oddetallsår) 

d. Kasserer velges for 2 år (partallsår) 

e. Medlem velges for 2 år (oddetallsår) 

f. Medlem velges for 2 år (partallsår) 

g. Medlem velges for 2 år (oddetallsår) 

  

Instruks for styret 

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndighetens vedtak og 

bestemmelser. 

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 

utarbeide instruks for disse. (utover §15) 

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Glòi IHF’s økonomi i henhold til de for 

idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

4. Representere klubben utad. 

  

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av 

styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets 

medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 

stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 

  

Glòi IHF forplikter seg til å sende årsrapport til NIHF ́s styre, samt melding til 

idrettskretsen på oppfordring. 

To revisorer 

Valgkomitè bestående av; 

Leder 

2 medlemmer velges for 2 år (1 på valg hvert år) 

1 varamedlem velges for et år 



Instruks for valgkomité 

Valgkomitéen skal søke og finne de best egnede personer til de forskjellige tillitsverv i 

styret og komitéer. Kandidater skal være forespurt og klare i god tid før årsmøtet. 

Komitéens innstilling skal offentliggjøres sammen med årsmeldingen. 

Representant til Nord-Trøndelag Rytterkretsens ting velges for 1 år. 

Representanten bør velges blant styrets medlemmer, fortrinnsvis leder eller 

nestleder. 

Representanter til ting og møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet. 

Representanter til Norsk Islandshestforening sitt årsmøte bør blant andre bestå av 

styrets medlemmer, fortrinnsvis leder eller nestleder. 

Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan, § 11, pkt 9. 

  

Jfr loven skal det ved valgene velges representanter fra begge kjønn. 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen i foreningen, dog slik at det skal være minst to representanter fra 

hvert kjønn. I grupper råd og utvalg mv som består av to eller flere representanter 

skal begge kjønn være representert. 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIF’s lov §2-11. 

  

Glòi har i tillegg følgende komitéer: 

Hver komite har en leder som er medlem i styret. Det velges en vara for hver 

komiteleder som kan møte på styremøter dersom komiteleder er forhindret i å møte.  

 

Kurskomité 

Består av 3 personer og ledes av et fast medlem i styret (fast medlem). 

Instruks for kurskomité 

Kurskomiteen har ansvaret for at det legges fram for styret forslag til kurs som gir et 

allsidig tilbud til medlemsmassen. Kurskomiteen skal sørge for instruktører til kurs og 

har ansvar for å arrangere kursene i Glòi`s regi. 

  

Foran hvert kurs skal det legges fram for styret et kursbudsjett som må godkjennes 

av styret. Styrets kasserer har det økonomiske ansvar for kurset og utarbeide rutiner 

for dette. 

Komiteen utarbeider årsmelding til styret i Glòi. 



Sportskomité 

Består av 3 medlemmer eller flere, hvorav et av medlemmene er et fast medlem i 

styret (fast medlem). Sportskomiteen konstituerer seg selv. Det er ønskelig at 

medlemmene har spredt geografisk tilknytning. 

  

Instruks for sportskomité 

Sportskomite en har ansvaret for at det legges fram for styret forslag til stevner som 

gjenspeiler medlems-massens sportslige nivå. Sportskomiteen skal sørge for 

dommere til stevner og har ansvar for å arrangere sportslige stevner i Glòi`s regi. 

Foran hvert stevne skal det legges fram for styret et stevnebudsjett som må 

godkjennes av styret. Styrets kasserer har det økonomiske ansvar for stevnet og 

utarbeider rutiner for dette. 

Komiteen utarbeider årsmelding til styret i Glòi. 

  

Aktivitetskomitè 

Består av 3 medlemmer eller flere, hvorav et av medlemmene er et fast medlem i 

styret (fast medlem) 

  

Instruks for aktivitetskomité 

Aktivitetskomiteen skal være ansvarlig for andre arrangement som ikke inngår i kurs- 

og sportskomiteen. Her kan nevnes: 

Unghestskue, høstleir, medlemsmøter, Glòi -tur, etc. 

  

Komiteen utarbeider årsmelding til styret i Glòi. 

  

Foran hvert arrangement skal det legges fram for styret et budsjett som må 

godkjennes av styret. Styrets kasserer har det økonomiske ansvar for 

arrangementene og utarbeider rutiner for disse. 

Komiteen utarbeider årsmelding til styret i Glòi. 

 

 

 

 

 



Vedlegg 2:  

 



Vedlegg 3:  

Budsjett og resultat Gloi Islandshestforening 2021: 

 Budsjett 2021 Regnskap 2021 
Driftsinntekter:   
3001 Medlemskontingent 16500,00 20550,00 
3100 Støtte, bidrag 20000,00 47053,96 
3101 MVA kompensasjon 10000,00 12271,00 
3102 Andre inntekter  1000,00   
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri  6000,00 
3201 Kursinntekter 45000,00 91484,95 
3205 Kiosksalg stevner  8542,57 
3207 Stevneinntekter, 
          C-stevner 

40000,00 40253,83 

3210 Rekruttsamling, inntekter 20000,00 8765,94 
3220 MG - Startavgift  152075,15 
3221 MG - sponsorinntekt  87000,00 
3222 MG - kiosksalg  39289,32 
3250 Inntekter fra egne arrangementer  884,25 

Sum inntekter  514170,97 
   
Driftskostnader:   
4001 Kontingent rytterkretsen  -3500,00  -4440,00 
4201 Kursutgifter -45000,00 -89790,47 
4207 Stevneutgifter, 
          C-stevner 

-40000,00 -49383,50 

4208 Medlemsmøter, utgifter  -2500,00   
4210 Rekruttsamling, utgifter -25000,00 -12262,92 
4603 Rekvisita -10000,00 -469,70 
4220 MG – teknisk personell og funksjonærer  -84210,45 

4221 MG – leie anlegg - område  -75194,50 
4222 MG – innkjøp kiosk  -29775,15 
4223 MG – andre utgifter  -29104,56 
4224 MG – innkjøp premier  -34175,25 
4501 Møteutgifter  -8070,00 
4502 Møte/reisekostnader NIHF -15000,00 -6181,00 
4604 Internett  -2000,00  -1609,61 
4605 Gaver  -185,00 
6545 Datautstyr  -4800,00 
6890 Visma eAccouting  -3224,00 
7500 Forsikringspremier  -4334,00 
7830 Konstaterte tap på fordringer  -392,00 
Sum kostnader  -437602,11 
   
8040 Renteinntekter  412,75 
8140 Renteutgifter og gebyrer  -2327,60 
   
Overskudd 9500,00 74654,01 

 
 

 

 



Vedlegg 4: 

FORSLAG 

SJEKKLISTE FOR KONTROLLUTVALG 
I ORGANISASJONSLEDD UTEN 
ENGASJERT REVISOR 
 

INNLEDENDE VURDERING KONTROLLERT/ 
UTFØRT 

KOMMENTAR 

 
Regnskapsregler og bokføringsregler 

  

For idrettslag/idrettsråd/særkretser/regioner: Har 
organisasjonsleddet mer enn 5 millioner i omsetning?  

Nei  

For idrettslag/idrettsråd/særkretser/regioner: Har 
organisasjonsleddet eiendeler med verdi over 20 millioner 
kroner eller gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 
årsverk? 

Nei  

Dersom ja på noen av disse spørsmålene må organisasjonsleddet følge regnskapsloven, samt engasjere 
revisor 
 
Har organisasjonsleddet avgiftspliktig omsetning som 
overstiger NOK 140 000 slik at det er mva-pliktig? 

 Nei 
  

  

Hvis ja må organisasjonsleddet registreres i mva-registeret og følge bokføringsloven og 
bokføringsforskriften. 
 

 

KARTLEGGING AV ORGANISASJONSLEDDETS RUTINER, 
INTERNKONTRLL, LØPENDE OPPFØLGING MM.  

KONTROLLERT/ 
UTFØRT 

KOMMENTAR 

 
Organisasjonsleddet regelverk 

  
   

Har organisasjonsleddet en lov som er i samsvar med NIFs 
lovnorm?  

 Må revideres før neste 
årsmøte 

 
Forsikring 

  
   

Har organisasjonsleddet tegnet underslagsforsikring? Ja  
Har organisasjonsleddet forsikret anleggsmidler og utstyr? Nei  
Hvis organisasjonsleddet har ansatte, har det tegnet 
yrkesskadeforsikring? 

N/A  

 
Regnskapssystemet 

  
   

Benytter organisasjonsleddet et regnskapssystem?  
- Hvis ja, hvilket system? 

Visama 
Eaccounting 

 

Hvis nei, benyttes NIFs Excel-ark for regnskapsførsel (grense 
600 bilag)? 

N/A  



 
Rutinebeskrivelser regnskap 

  
   

Innhent rutinebeskrivelser relatert til regnskap og 
regnskapsførsel fra regnskapsfører 

Utført ved 
intervju 

 

 
Bank og kreditt 

  
   

Hvilke personer har tilgang til organisasjonsleddet bankkonti 
(og bør noen fjernes)? 

Leder, Kasserer, 
Regnskapsfører 

 

Hvilke personer har administratorrettigheter i banken og ev. 
delegerer rettigheter til andre? 

Leder, Kasserer  

Foreligger det dobbeltfullmakt i banken på samtlige av 
organisasjonsleddets bankkonti? 

ja  

Står alle organisasjonsleddets bankkonti i 
organisasjonsleddets navn?  
Sammenlign bankkonti i regnskapet og i nettbanken 

ja  

Hvilke ev. kredittkort har organisasjonsleddet og hvem har 
tilgang til disse? 

na  

Har organisasjonsleddet lån, ev. til hvem og lånebeløp? Hvis 
ja, er det stillet sikkerhet for lånet? 

na  

Har organisasjonsleddet stilt garanti for lån til noen 
tredjepart? 

na  

 
FORVALTNINGSREVISJON  

  
   

Er organisasjonsleddets budsjett innhentet, ev. også 
budsjetter for særidrettsgrupper/grener/seksjoner? 

Ja  

Får utvalget løpende oversendt protokoller fra styremøter? Nei Fra 2022 
Får utvalget løpende oversendt avlagte regnskapsrapporter? Nei Fra 2022 
Er styreprotokoller og regnskapsrapporter gjennomgått?  
Foreligger det vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. 
Er avvikene forklart, og er ev. avvik som ikke er forklart fulgt 
opp? 
Regnskapet bør ajourføres minimum hvert halvår 

Ja 
Vesentlig avvik 
forklart 

 

Har utvalget løpende vurdert om organisasjonsleddet drives 
i samsvar med organisasjonsleddets formål 

Ja  

Har styret gjennomført vedtakene fra årsmøtet/tinget Ja  
Har utvalget meldt fra til styret om det er saker der utvalget 
har bemerkninger til økonomistyring, forvaltning osv.?  

NA Fra 2022 

Har utvalget utarbeidet protokoller fra egne møter? Nei Fra 2022 
 

Det anbefales at kontrollutvalget foretar kartlegging av bankfullmakter, andre fullmakter og 
forsikring etc. i starten av utvalgsperioden, og at utvalget har dialog med styret og vurderer 
regnskaps-/styremøterapporter i takt med avleggelse/avholdelse. 

ÅRSOPPGJØR/REGNSKAPSREVISJON KONTROLLERT/ 
UTFØRT 

KOMMENTAR 

 
Anleggsmidler 

  
   

Har organisasjonsleddet fulgt fastsatt grense for aktivering 
av driftsmidler og er aktiverte driftsmidler avskrevet over en 
fornuftig avskrivningsplan?  

NA  



Organisasjonsleddet velger selv denne grensen  
Samsvarer bokført saldo for driftsmidlene med 
organisasjonsleddets anleggsoversikt («anleggskartotek»)? 

NA  

 
Fordringer 

  
   

Samsvarer bokført verdi på organisasjonsleddets fordringer 
med underliggende dokumentasjon? 

Ja  

Har utvalget gjennomgått organisasjonsleddets fordringer? 
Foreligger det eldre fordringer som etter utvalgets vurdering 
skulle vært betalt? 
- Vurder tapsføring/tapsavsetning 

Fordringer er 
korrekt ført i 
balansen 

 

Foreligger det fordringer som etter utvalgets vurdering 
fremstår som unaturlige? 

Nei  

Utsteder organisasjonsleddet fakturaer ved omsetning av 
varer og tjenester? 

Nei  

 
Kassebeholdning 

  
   

Samsvarer bokført kassabeholdning med telleskjemaer pr. 
31.12? 

Ja  

 
Bank 

  
   

Samsvarer regnskapsførte banksaldoer med bankutskrifter 
(årsoppgave) pr. 31.12? 

Ja  

 
Egenkapital 

  
   

Samsvarer bokført egenkapital med fjorårets egenkapital +/- 
årets resultat? Hvis ikke må det kartlegges hvorfor. 

Ja  

 
Gjeld til kredittinstitusjoner 

  
   

Er bokført saldo avstemt mot årsoppgave fra långiver pr. 
31.12? 

N/A  

 
Leverandørgjeld 

  
   

Er bokført saldo avstemt mot leverandørreskontro? Dersom 
organisasjonsleddet ikke benytter leverandørreskontro; 
avstem mot annen underliggende dokumentasjon. 

Ja Deling av overskudd etter 
MG 

Inneholder leverandørgjelden større unormale poster?  
For eksempel poster med + fortegn?  
Vurder om disse er riktig bokført. 

Nei  

 
Skyldige offentlige avgifter 

  
   

Samsvarer skyldig arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk med 
innrapportert for november/desember?  
Hvis ikke undersøk hvorfor. 

N/A  

Samsvarer skyldig/tilgodehavende merverdiavgift med netto 
innrapportert for november/desember? 

N/A  

 
Annen kortsiktig gjeld 

  
   

Samsvarer skyldige feriepenger med feriepengeliste? N/A  
Er annen kortsiktig gjeld avstemt mot underliggende 
dokumentasjon? 

  



Fremstår gjelden som rimelig? Ja  
 
Andre poster 

  
   

Er ev. andre poster avstemt i balansen mot underliggende 
dokumentasjon?  
Er det rimelig at postene står oppført i balansen? 

Ja,  Ja  

 
Lønn 

  
   

Har organisasjonsleddet oppfylt sin lønnsopplysningsplikt og 
plikt til å beregne arbeidsgiveravgift? 
Innhent kvittering fra innrapportert Altinn 

NA  

 
Inntekter 

  
   

Er inntektskilder organisasjonsleddet har (bør ha) kartlagt? 
For idrettslag kan dette for eksempel være: 
- Kontingentinntekter 
- Trenings- og aktivitetsinntekter 
- Sponsorinntekter 
- Salgs-/utleieinntekter 
- Tilskudd fra det offentlige og andre institusjoner 
- Arrangementsinntekter 
- Andre inntekter 

Ja  

Er det innhentet eksternt grunnlag (dokumentasjon) og er 
vesentlige inntektsposter kontrollert?  
Andre inntekter kontrolleres på stikkprøvebasis eller ved 
overordnet analyse. 

Ja  

Er bilagene nummererte og systematiserte på en ryddig 
måte?  

Ja MG har manglende 
numrering, kontrollert 
manuelt 

 
Kostnader 

  
   

Har utvalget plukket ut et utvalg vesentlige 
kostnadstransaksjoner og kontrollert følgende? 
- At bilaget er attestert iht. vedtatt attestasjonsrutine 
- At kostnaden er dokumentert med avtale, faktura, 
kvittering eller lignende 
- At bilaget er bokført på riktig avdeling/gruppe og på en 
konto hvor kostnaden naturlig hører hjemme 

Ja MG har manglende 
numrering, kontrollert 
manuelt 

Er bilagene er nummererte og systematisert på en ryddig 
måte?  

Ja MG har manglende 
numrering, kontrollert 
manuelt 

 
Presentasjon offisielt regnskap (resultat, balanse, noter) 

  
   

Har organisasjonsleddet utarbeidet et årsregnskap for 
perioden 01.01-31.12 som minimum inneholder  

1) resultatregnskap (oppstilling inntekter og kostnader 
for hele organisasjonsleddet) 

2) balanse (oppstilling av eiendeler og gjeld) og 
3) noteopplysninger?  

 
Resultatregnskapet bør ha en egen kolonne for budsjettet. 

Ja  



Samsvarer tallene presentert i årsregnskapet med 
underliggende regnskapsrapporter fra regnskapssystem, og 
er kontoene medtatt i en regnskapslinje hvor de naturlig 
hører hjemme? 

Ja  

Er organisasjonsleddets grupper/avdelinger 
(grener/seksjoner presentert i årsregnskapet? 

NA  

Samsvarer tallene i kolonnen for budsjett med vedtatt 
budsjett? 

Ja  

Samsvarer noteinformasjonen med resultat/balanse? Ja  
 
Årsberetning 

  
   

Har organisasjonsleddet utarbeidet en årsberetning?  
Kontroller at denne ikke inneholder vesentlige feil, og at den 
gir et riktig bilde av organisasjonsleddet for aktuell periode. 

Nei  

Har utvalget avklart med regnskapsfører om regnskapet er 
forsvarlig og gir et riktig bilde av organisasjonsleddets 
virksomhet? 

Ja  

 

 
Kontrollutvalgets beretning mm. 

  
   

I forbindelse med årsavslutning skal utvalget avgi en 
beretning til årsmøtet/tinget. 
- Beretningen bør ta utgangspunkt i NIFs forslag 

Ja  

 

 

 
Uttalelser til saker som skal behandles på årsmøtet/tinget 

  
   

Har utvalget fått tilsendt alle saker som skal behandles på 
årsmøtet/tinget og har det avgitt uttalelser til noen av 
sakene?  

NA Aktuelt 2022 

 

 

 

 


