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Sak 1 Godkjenning av frammøtte representanter 

Sak 2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og 

forretningsorden 
 

Sak 3  Valg av dirigent, referent samt to representanter til å 

underskrive protokollen 

Sak 4 Behandling av årsberetning for særforbundet 
 

Sak 5 Behandling av særforbundets regnskap i revidert stand 

Sak 6 Behandling av forslag og saker 

Sak 7 Fastsette kontingent og avgifter 
 

Sak 8 Behandling av langtidsplan og langtidsbudsjett 
 

Sak 9 Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap 

 

 
Sak 10 Valg av følgende tillitsvalgte: 

 
a) Annen hvert Ting: 

 
10.1 Til hovedstyret president, 2 Styremedlemmer og 1 Varamedlem 

 

10.2 Til kontrollkomite, lmedlem og lvaramedlem 
 

b) Annen hvert Ting: 

 
10.3 Til hovedstyret visepresident, 1 styremedlem og lvaramedlem 

 

10.4 Til valgkomite leder og 1 medlem og 1 varamedlem 
 

10.5 Representant(er) til ting og møter i de organisasjoner forbundet er 

tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representant(er). 
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SPESIFIKASJON AV DE ENKELTE SAKER PÅ SAKSLISTEN 
 

 
 

Sak 1. Godkjenning av frammøtte representanter 
 

Tinget åpnes med godkjenning av fremmøtte representanter og utdeling av 

stemmekort. 

På Norges Squashforbunds ting møter med stemmerett: 
 

a) Forbundets styre. 
 

b) Representanter fra klubbene etter følgende skala: 
 

For medlemstall til og med 200 
 

For medlemstall fra 201 og oppover 

1 representant 
 

2 representanter 



 

Forbundsstyrets medlemmer har 1 stemme hver. Disse kan ikke samtidig representere en 

klubb. Representantene fra de respektive klubbene har 1 stemme hver. 

Bare de fremmøtte representantene har stemmerett. Man kan ikke stemme med fullmakt. 
 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller 

oppnevnt av styret etter fullmakt. 

Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger 

innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a)  Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem 

dersom leder er forhindret fra å møte 

b) Kontrollkomiteens medlemmer 
 

c) Valgkomiteens medlemmer 
 

d) Revisor 
 

e)  Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og 

forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på 

forbundstinget. 

  



Sak 2.   Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Innkalling til Tinget 2022 godkjennes 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Fremlagte saksliste godkjennes 
 

FORLAG TIL VEDTAK 
 

Fremlagte forretningsorden godkjennes 
  



 

Sak 3. Valg av dirigent, referent samt to representanter til å underskrive protokollen. 

3.1 Valg av dirigent. 
 

Styret foreslår at Erik Hansen velges som dirigent 

FORSLAG TIL VEDTAK 

Erik Hansen godkjennes til å lede Tinget 2022 
 

3.2 Valg av referent 
 

Styret foreslår at Tord Bakke Arvesen velges som referent  

FORSLAG TIL VEDTAK 

Tord Bakke Arvesen godkjennes som referent 
 

3.3 Valg av to uavhengige representanter som skal undertegne protokollen 

Styret foreslår representantene Geir Hylland og Dung Tran 

FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Geir Hylland og Dung Tran godkjennes som representanter til å undertegne 

protokollen 

  



 

Sak 4. Behandling av årsberetninger. 
 

4.1 Styrets årsberetning 
 

Gjennomgang av rapporten fra styret. Ut over dette svares det på spørsmål i 

direkte tilknytning til årsrapporten 

4.2 Årsberetning fra de respektive komiteer 
 

Gjennomgang av de respektive komiteers årsrapporter. Ut over dette svares 

det på spørsmål i direkte tilknytning til årsrapportene 

 

  



Sak 5. Behandling av regnskap i revidert stand 
 

Vedlagt er styrets resultatregnskap for 2020 med noter og balanse 

Vedlagt beretning for 2020 fra revisor og kontrollkomite 

Vedlagt er styrets resultatregnskap 2021 med noter og balanse 

Vedlagt beretning for 2021 fra revisor og kontrollkomite 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Regnskapet for 2020 og 2021 godkjennes. 

  



Sak 6 Behandling av forslag og saker 
 
 

6.1 Lovendring v/styret se vedlegg 1 
6.2 Forslag delegater ESF General Meeting 2021 v/styret vedlegg 2 
6.3 Reetablere sportskomiteen v/Bergen Squashklubb vedlegg 3 
6.4 Reetablere Turneringskomiteen v/Bergen Squashklubb vedlegg 4 
6.5 Endringer i Norges Squashforbund Anlegg AS 

 

 
  



Sak 7 Fastsette kontingent og avgifter 
 

Fastsette kontingent. 
 

FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Kontingenten foreslås uendret på 2800,- for ordinære klubber og 2000,- for studentidrettslag. 

 
  



Sak 8   Behandling av langtidsplan og langtidsbudsjett 
 

8.1 Langtidsplan 2020 - 2024, se eget vedlegg 
 

8.1.1 Vedta langtidsplan 
 

8.2 Budsjettdebatt, presentasjon av budsjett 2022-2024 

 

8.2.1 Vedta budsjett for kommende ting periode 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Langtidsplan og langtidsbudsjett vedtas 

 
  



Sak 9 Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap 
 

FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Styret gis fullmakt å tilsette revisor og fastsette honorar. 
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Sak 10 Valg av følgende tillitsvalgte: 
 

Valgkomiteen fremlegger sitt forslag. Det minnes om fremgangsmåten for valg 

i NSqFs lover§ 6-9 og§ 18. 

Tillitsvalgte velges i følgende orden: 
 

a) Annet hvert Ting 
 

1. Til hovedstyret president, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem 
 

2. Til kontrollkomite leder, 1 medlem og 1 varamedlem 
 

b) Annet hvert Ting 
 

1. Til hovedstyret visepresident, 1 styremedlem og 1 varamedlem 
 

2. Til valgkomite leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 
 

3. Representant(er} til ting og møter i de organisasjoner forbundet er 

tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representant(ene}. 

President og visepresident velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret 

velges samlet. Deretter velges vara medlemmene samlet, og ved skriftlig valg 

avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

Valgkomiteens innstilling:  

Forbundsstyret 2022 

President: Jon Rune Trengereid, Øvre Romerike SK (erstatter Otto Kalvø, 

velges for 2 år)   

Visepresident: Marianne Hylland, Bærum SK  (velges for 4 år) 

 

Styremedlem: Andrea M. Fjellgaard, Lovund SK (ikke på valg, 2 år igjen) 

 

Styremedlem: Frode Hognestad, Hafrsfjord SK (gjenvelges for 4 år) 

 

Styremedlem: Stein Erik Knoph, Bergen SK  (velges for 4 år) 

 

Varamedlem: Jannike Utheim, Fana SK  (erstatter Ove Marius                                                                                                                                                                                   

Stene, velges for 2 år) 

 

Varamedlem: Elias Ratejczak, Oslo SK   (velges for 4 år) 

 

 

  



 

 

Sak 11 Tid for gjennomføring av Ting 2024: 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Styret får fullmakt til å bestemme egnet tid og sted for neste forbundsting. 

Tinget må avvikles innen utgangen av april 2024. 

 

 

 
 
 
 
 



 

Forretningsorden for Tinget 
 
 

 

 

Pkt.1: 

 

 
 

Pkt.2: 

 

 

 

 

 
Pkt.3: 

 

 

 

 

Pkt.4: 

 

 
 

Pkt 5: 

Tinget ledes av de(n) valgte dirigent/dirigenter. Disse ordner seg imellom 

ledelsen av møtet. Protokollen føres av de(n) valgte referent/referenter, som selv 

fordeler arbeidet. 

Ingen representant må gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes 

taletiden til 5 min. første gang og 3 min. andre og tredje gang. Representanter 

som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. Dirigenten kan foreslå 

forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 

Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være unde11egnet med organisa 

sjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake - og 

nye forslag kan ikke settes fram etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan 

bare fremmes i saker som står på saklisten. 

Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak 

NIF og NSqF sine lover fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmen 

regnes som ikke avgitt. 

Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. 

 

 

 

 

 



0 

 

Tidsplan for Tinget 2022 

 

 
Lørdag 23. april 

 

 

 
 

Kl. 10.00 

Kl.10.10 

Kl. 10.20 

Kl. 12.00 

Kl. 12.30 

 

 

 

 
Kl. 14.00 

 

Åpning av Tinget 2022 ved president Terje Finholdt 

Presidenten starter med sak 1,2 og 3 i sakslisten. 

Den valgte dirigent fortsetter fra punkt 4 i sakslisten. 

Pause 

Tinget fortsetter  

Valg 

Ordet er fritt 

Tinget slutt 
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STYRETS ARBEID 
 
Det er avholdt 6 styremøter i 2020.  Styrereferater ligger åpent ute på web.   
Adresse:  https://squash.no/forbundet/organisasjonen/referat-styremoter/ 
 
 
Styret har som regel hatt en fast agenda som omhandler drift og strategi, og i perioden har 
det vært arbeidet med bl.a. følgende saker: 
 
- Strategi 
- Økonomi 
- NM Veka 
- Medlemstall 
- Direktemedlemsskap 
- Digitalisering 
- Aktivitetsplan/turneringer 
- Turneringsbestemmelser 
- Klubbutvikling 
- Høringsuttalelser 
- Ansettelsesprosesser 
- Anlegg 
- Coronapandemien 
 
Presidenten og GS har fulgt opp alle NIF`s offisielle møteplasser samt SFF (særforbundenes 
fellesforbund) i tillegg til å ha avholdt uoffisielle møter med NIF og andre særforbund.  

ADMINISTRASJON  
 
Forbundet hadde i perioden i utgangspunktet en ansatt i 100 % stilling. På grunn av sykdom, 
hadde forbundet GS-vikar engasjert frem til ny GS ble ansatt i april. I november ble det 
ansatt en ny 100% stilling som utviklings- og organisasjonskonsulent.    
 
Generalsekretæren er til enhver tid underlagt NSqFs styre. Presidenten er GS nærmeste 
overordnede i det daglige operative arbeidet. NSqFs virksomhet ble administrert fra 
forbundskontoret på Idrettens hus i Oslo. 
 

ARBEIDSMILJØET 
 
Styret har fulgt opp definerte tiltak for å ivareta arbeidsmiljøet, og blant annet meldt 
forbundet inn i NHO for å ha tilgang på kompetanse når nødvendig. Jevnlige møter er 
avholdt mellom President og GS mellom styremøtene for oppfølging av den ansatte. Selv om 
styret og alle komiteene er frivillige, har det interne samarbeidet mellom styret og alle 
komiteene vært profesjonelt. Samarbeidet mellom komiteene og GS har fungert godt. 
Virksomheten drives i henhold til Ting-vedtatte målsettinger. Det er ikke rapportert noen 
skader eller ulykker i forbindelse med arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. 
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SPORTSLIGE RESULTATER 
 
Forbundet har i perioden avsluttet samarbeidet med OTWS og engasjert Andreas Åbyholm 
som landslagssjef. Det letes fortsatt etter varige løsninger for å øke ressurstilgangen og 
styrke ivaretakelsen av det sportslige i forbundet. OTWS har vært en viktig 
samarbeidspartner for forbundet og bidro sterkt til å styrke vårt sportslige tilbud i perioden 
samarbeidet varte. Forbundet takker for godt samarbeid. Det har ikke vært mulig å delta på 
internasjonale turneringer på grunn av coronapandemien. 

ØKONOMI 
 
Forbundet har et moderne online regnskap- system som dekker nåværende og fremtidige 
behov. GS samarbeider godt med revisor, regnskapsfører og regnskapskontoret for øvrig.  

ØKONOMISK ÅRSBERETNING 
 
Norges Squashforbund er en medlemsorganisasjon for ca 40 klubber i Norge tilsluttet Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).  
 
 
Antall medlemmer i forhold til idrettsregistreringen/NIF 31.12.2019. 
 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år + Totalt 
Kvinner 69 559 425 1233 966 3252 
Menn 85 934 645 1568 2026 5258 
Totalt 154 1493 1070 2801 2992 8510 

 
 
 
Medlemsutvikling i antall klubber i forhold til idrettsregistreringen/NIF 
 

År 2017 2018 2019 2020 
Antall klubber 40 40 40 38 

 

ÅRSREGNSKAP: 
 
Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Særforbundets eiendeler og gjeld, finansielle stilling 
og resultat. Årsregnskapet viser et overskudd på: 387 T.kr mot fjorårets underskudd på T.kr 
284.  
 
Balansen er relativ sterk, med en egenkapital (EK) på: T.kr 1592. 
 
Støtten fra NIF/Tippemidler ble som vanlig utbetalt i slutten av januar 2020, og forbundet 
mottok en rekordstor utbetaling av rammetilskudd, men et noe lavere tilskudd for barne- og 
ungdomsaktivitet.  Dette på bakgrunn av medlemstall og aktivitet.  
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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.
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signering

Terje Finholdt
President
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Otto Edvard Husby Kalvø
Visepresident
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Vibeke Thoresen Wiig
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Styremedlem
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2021-06-19 16:38:50Z

Andrea Fjellgaard
Styremedlem

På vegne av: Norges Squashforbund
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Norges Squashforbund

Resultatregnskap

Note 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Sponsor- og salgsinntekter 96 291 50 000
Tilskudd 1 2 535 407 2 945 112
Annen driftsinntekt 2 431 826 626 380
Sum driftsinntekter 3 063 524 3 621 492
Driftskostnader
Lønnskostnad 3 871 433 593 830
Tilskudd 4 142 500 394 250
Annen driftskostnad 5 1 664 710 2 943 057
Sum driftskostnader 2 678 643 3 931 138
DRIFTSRESULTAT 384 881 (309 646)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 9 792 29 308
Annen finansinntekt 5 237 4 362
Sum finansinntekter 15 029 33 670
Finanskostnader
Annen rentekostnad 497 4 834
Annen finanskostnad 12 372 3 750
Sum finanskostnader 12 869 8 584
NETTO FINANSPOSTER 2 159 25 086

ÅRSRESULTAT 387 040 (284 559)

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 6 387 040 (284 559)
Sum overf. og disponeringer 387 040 (284 559)

Årsregnskap for Norges Squashforbund Organisasjonsnr. 971484071
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Norges Squashforbund

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år
etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Inntektsføring

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.Sponsorinntekter
inntektsføres over avtaleperioden.Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier
i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Norges Squashforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og ført opp i balansen som en
gjeldspost under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger
er ikke balanseført. Pensjonspremien som pensjonskostnad og føres opp sammen med
lønnskostnader.

Periodiseringsregler

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. For prosjekter som har
øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det
inntektsavsetninger.

Noter for Norges Squashforbund Organisasjonsnr. 971484071
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Norges Squashforbund

Noter 2020

Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte, aksjeeiere, styremedlemmer og
medlemmer av bedriftsforsamlingen utgjør kr 0.

Spesifikasjon av lønn og andre godtgjørelser på person for ledende ansatte og medlemmer av
styret:

Navn og stilling/funksjon: Lønn  Andre godtgjørelser

Daglig leder 445 063 12 261      (ansatt fra 1/4-2020)

Note 4 - Tilskudd

 Regnskapsposten består av:
2020 2019

Andre tilskudd 15 000 0
Tilskudd idrettslag 127 500 394 250
Sum 142 500 394 250

Note 5 - Annen driftskostnad
Regnskapsposten består av: 2020 2019

Kontorkostnader 568 031 584 274
IT-kostnader 103 191 181 855
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 78 138 148 705

Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 347 087 860 454
Reise- og oppholdskostnader 140 105 659 775

Baneleie 187 225 106 896

Deltageravgifter/premier 112 419 352 243
Andre kostnader (inkludert avsetninger) 128 513 48 855
Sum 1 664 710 2 943 057

Noten er omarbeidet fra årsregnskapet 2019

Noter for Norges Squashforbund Organisasjonsnr. 971484071
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Norges Squashforbund

Noter 2020

Note 11 - Bankinnskudd NIFs konsernkontoordning
Norges Squashforbund er deltager i en konsernkontoordning i DnB administrert av NIF.
Deltagernei ordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige
forpliktelser som følge av, eller måtte oppstå i anledning av, ordningen. Banken har rett til å
motregne i konti utenfor konsernkontoordningen som deltageren til enhver tid har i banken, og
etthvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.

Netto fordring på konsernkonto klassifseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på
konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har
tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges Squashforbund til enhver tid har
tilgang på midler på konsernkonto.

Pr 31.12.2020 utgjør forbundets netto fordring på konserkonto på kr 1 847 307

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld
Balanseposten består av: 2020 2019
Avsatte feriepenger 64 348 71 174
Ubenyttede post 3 midler NIF 200 000 0
Påløpt kostnad og forskuddbetalt inntekt 35 744 9 576
Sum 300 091 80 750

Noter for Norges Squashforbund Organisasjonsnr. 971484071
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Norges Squashforbund 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Norges Squashforbund.  

Årsregnskapet består av: 

•  Balanse per 31. desember 

2020 

•  Resultatregnskap for 2020 

•  Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 

viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et rettvisende bilde av forbundets finansielle 

stilling per 31. desember 2020, 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 i Revisors oppgaver og plikter ved 

revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av forbundet 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. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 

den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 

identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 

annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 

inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 

rapportere i så henseende. 

Styret og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet 

Styret og generalsekretær (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. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 

som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til forbundets evne til fortsatt drift 

og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 

grunn 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. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

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 forbundets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i Norge. 

 

 

BDO AS 

 

Kjetil Ardem 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 
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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." 

Kjetil André Ardem
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-1283472
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-07-06 15:10:42Z
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Kontrollkomiteen 2020 

 

 
 
 
 
 
 



  

Årsberetning 
 
 

 

 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2021 
 
INNLEDNING 
 
I denne rapporten behandler styret de store linjer i styrets arbeid. Utover dette vises det til øvrige 

årsrapporter fra forbundets respektive komiteer og utvalg. 

 

STYRETS SAMMENSETNING 
President:  Terje Finholdt, Oslo SK (internt bytte i mai 2021) 

Visepresident:  Otto Kalvø, Lysaker SK (internt bytte i mai 2021) 

Styremedlemmer: Andrea Fjellgaard, Lovund SK, Vibeke Wiig, Oslo SK 

   Frode Hognestad, Hafrsfjord SK 

Varamedlemmer: Karoline Hegbom, Voss SK 

   Ove Marius Helø, Tromsø SK 

 

I 2021 vedtok styret et bytte i roller mellom president og visepresident etter forslag fra Otto Kalvø. 

Han hadde behov for å ta ned frivillig arbeidsmengde og fokusere på sitt private arbeid og styret var 

enige i at rollebyttet var en god løsning.     

 

FORBUNDETS ORGANISERING 
Følgende komiteer ved ledere: 

Parakomite    Marianne Hylland 

Kontrollkomité                 Glenn Ulrik Halvorsen 

Valgkomité    Stein Gabrielsen 

 

Ansatte: 

Landslagstrener    Andreas Åbyholm, (tom april 2021), Bjørnar Stald                                          

                                                                         (tom desember 2021) Filip Madaric (fom mai 2021) 

 

Regiontrenere                    Radoslav Kapitanov, Wiggo Olsen og 

     Elin Blikra 

Generalsekretær                                          Tord Bakke Arvesen 

Utviklingskonsulent   Charlotte Rendalsvik (sa opp Des.) 

Sportsjef    Filip Madaric 

 

Komiteene for anlegg, antidoping, sport og utvikling ble nedlagt juni 2020 som følge av vedtak på 

tinget. Komiteen for turnering ble nedlagt etter at leder trakk seg, ved vedtak i styret høsten 2021. 
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STYRETS ARBEID 
 

Det er avholdt 6 styremøter i 2020.  Styrereferater ligger åpent ute på web.   

Adresse: https://www.squash.no/omforbundet/Forbundsstyretdokumenter/  

 

Styret har som regel hatt en fast agenda som omhandler drift og strategi, og i perioden har det vært 

arbeidet med bl.a. følgende saker: 

 

- Strategi 

- Økonomi 

- NM Veka og turneringsorganisering 

- Medlemstall 

- Direktemedlemsskap 

- Aktivitetsplan/turneringer 

- Turneringsbestemmelser 

- Produktutvikling 

- Klubbutvikling 

- Høringsuttalelser 

- Organisasjonsutvikling 

- Ansettelsesprosesser 

- Anlegg 

 

Presidenten, visepresidenten og GS har fulgt opp alle NIF`s offisielle møteplasser samt SFF 

(særforbundenes fellesforbund) i tillegg til å ha avholdt uoffisielle møter med NIF og andre 

særforbund. Vi har deltatt på relevante møter i ESF og WSF.  

 

ADMINISTRASJON  
 

Forbundet hadde i perioden i utgangspunktet to ansatte i 100 % stilling. Det ble utarbeidet planer og 

mål for kompetansearbeidet og organisasjonsutvikling som skulle utføres og ledes av Utviklings- og 

organisasjonskonsulenten. Det viste seg vanskelig å gjennomføre alle planer på grunn av 

coronapandemien. I de perioder hvor mulighetene har lå til rette prioriterte forbundet å besøke 

klubber og drive klubbutvikling gjennom disse møteplassene. 

 

I perioden ble det ansatt en sportsjef- og landslagstrener i 50% stilling i forbundet med ansvar for 

den sportslige utviklingen på operativt og strategisk/sentralt nivå. Styret mener dette er en 

avgjørende rolle for forbundets videre utvikling. Rollen er en styrking av det sportslige apparatet som 

skal gi positive effekter i alle organisasjonsledd på kort og lang sikt. Styret mener videre det er riktig 

at vedkommende fyller både det operative ansvaret for forbundets aktivitet på junior og 

seniorlandslag, i tillegg til det sentrale ansvaret for utviklingen av sporten når vedkommende har 

kompetansen til dette.  

 

I desember sa Utviklings- og organisasjonskonsulenten opp sin stilling i forbundet. Det ble besluttet å 

ikke ansette ny Utviklings- og organisasjonskonsulent i en fulltidsstilling. Styret mente det var riktig å 

heller øke sportsjef- og landslagstrener til full stilling fordi styret mener at det for perioden vi går inn 
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i, bør fokuseres mer på aktivitet, tilbudsutvikling og utøvere enn klubbutvikling. 

 

Høsten 2021 gjennomførte en student fra NIH Sport Management-studiet sin praksistid i forbundet 

og deltok i flere administrative oppgaver. Arbeidet var ulønnet og som en del av hennes 

utdanningsløp. 

 

Mye av komitearbeidet er flyttet til administrasjonen i løpet av 2020 og 2021. Unntaket er 

Parakomiteen, som i all hovedsak er en operativ og aktivitetsrettet komite. Komiteen sørger for 

faste, ukentlige treninger og det deltar 3-4 utøvere jevnlig. Komiteen forsøker i relevante fora å 

rekruttere nye deltakere, og planlegger et ytterligere fremstøt våren 2022 spesielt rettet mot 

juniorspillere.  

 

Styret har pålagt administrasjonen å utarbeide planer, styringsprinsipper og dokumenter for arbeidet 

som tidligere lå i komiteene. Dette innebærer forenklede turneringsbestemmelser, med 

gjennomføringsplaner for klubber og oppfølgingsplan/kursing fra forbundet. Videre innebærer det 

handlingsplaner for antidopingarbeidet som har sikret at vi er resertifisert som rent særforbund. En 

sportslig strategi, plan og styringsprinsipper for hvordan dette arbeidet skal styres i fremtiden og mot 

hvilke mål. Målet er å sikre effektiv drift og at vi får kunnskap og erfaringskompetanse ned på papir, 

så ved senere utskiftninger i organisasjonen skal nye ressurser enkelt kunne videreføre arbeidet.  

 

Generalsekretæren er til enhver tid underlagt NSqFs styre. Presidenten er GS nærmeste overordnede 

og påser at han følger opp det daglige operative og administrative arbeidet. NSqFs virksomhet ble 

administrert fra forbundskontoret på Idrettens hus i Oslo. 

 

ARBEIDSMILJØET 
 

Jevnlige møter er avholdt mellom President og GS mellom styremøtene for oppfølging av de ansatte. 

Selv om styret og parakomiteen er drevet av frivillige, har det interne samarbeidet mellom styret og 

komiteen og GS fungert godt. GS er ansvarlig for oppfølgingen av ansatte og har med jevne 

mellomrom gjennomført medarbeidersamtaler og oppfølgingsmøter ved behov. Virksomheten drives 

i henhold til Ting-vedtatte målsettinger. Det er ikke rapportert noen skader eller ulykker i forbindelse 

med arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. 

 

AKTIVITET 
 

Etter nok et år med omfattende nedstengninger, store begrensninger og redusert aktivitet, ønsker 

styret å uttrykke stor takknemmelighet for klubbenes iherdige innsats med å opprettholde aktivitet. 

Vi har sammen klart å gjennomføre alle de store turneringene som NM og Norgescup som har vært 

helt avgjørende for våre spillere. Dette skyldes stor frivillig innsats fra alle. Tusen takk for innsatsen. 

 

 

Dessverre ser vi at medlemstallet igjen faller i forbundet. Dette henger delvis sammen med 

pandemien, men i størst grad gjelder det driftsmessige utfordringer på klubbnivå. Det som tidligere 

var ansett som en enkel prosess i samarbeidet mellom klubb, forbund, NIF og senter har vist seg å 

være langt mer omfattende og regelstyrt. Dette har resultert i at både medlemmer og klubber 
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fjernes fra de tellende register. Dette er vår største utfordring for fremtiden. Forbundet har fremmet 

flere forslag til løsninger. Forslagene skal sikre enklere drift og medlemsregistrering for klubbene, 

mindre byråkrati og administrativt arbeid i alle organisasjonsledd og gi mulighet for å organisere alle 

som faktisk spiller squash på jevnlig basis. Vi må erkjenne at vi ikke har kommet i mål med dette, og 

at arbeidet tar tid.  

 

I mellomtiden har vi fokusert på å utvikle produkter og prosjekter som styrker klubbenes aktivitet og 

tilbud til medlemmene. Vår hypotese er at dersom medlemmer tilbys noe ekstra ut over spilletid på 

senteret fra klubben, enten det er rekrutteringskurs, teknikkurs, sosiale arenaer, ligaspill eller annet, 

så bidrar det til å skaffe nye og beholde medlemmer. Målet er at klubben, med de utviklede 

produktene i hånd, skal kunne ta en aktiv rolle på senteret og være et positivt tilskudd ut over 

senterets ordinære drift. Produktene lanseres utover Q1 2022 og vi håper de blir godt mottatt. 

 

Vi fryktet i 2020 at vi skulle oppleve tap av medlemmer et sted mellom 20-40%. Den frykten har vist 

seg å stemme, og når vi i tillegg ikke har nådd frem med arbeidet for enklere organisering av 

medlemmer er tallene dessverre alvorlige. Anledningen til å drive arrangementer og samlinger har 

vært sterkt redusert også i 2021 med de konsekvenser det får for spillere og tillitsvalgtes motivasjon.  

 

Vi har i 2021 ansatt en sportsjef- og landslagtrener i en større rolle med både operativt og sentralt 

ansvar for utviklingen av sporten. Dette arbeidet vil intensiveres i 2022, når utsiktene mot total 

gjenåpning forbedres, i tråd med utrulling av produkter nevnt tidligere. Vi ønsker å etablere en 

sportslig plan og strategi, som definerer hva vi gjør og hvor vi skal. 

 

Styret mener at forbundets aktiviteter er utført i samsvar med målsetningene som NSqF hadde satt 

for perioden.  

 

SPORTSLIGE RESULTATER 
 

Forbundet har i perioden oppnådd den strategiske målsetting om ansettelse av en sportsjef. Dette 

har lenge vært en målsetting, og vi er glade for å ha styrket det sportslige apparatet. Sportsjefen har 

et operativt ansvar like mye som en sentral, strategisk og administrativ rolle. Det har ikke vært mulig 

å delta på internasjonale turneringer på grunn av coronapandemien. Vi erkjenner at vi gjennom 

pandemien har hatt utfordringer med å tilby et tilfredsstillende sportslig opplegg til våre juniorer. 

Dette henger både sammen med restriksjoner ilagt ungdomsidrett og reiseutfordringer internt i 

landet, samt utfordringer med trenerressurser.  

 

Norge har i 2021 tre utøvere bosatt i USA som Collegeutøvere. Vi har også det høyeste antall spillere 

noen gang registrert i PSA, med syv spillere totalt, hvorav 5 er kvinner. Vi er stolte og glade for at 

flere spillere fra Norge søker sitt potensial nådd som profesjonelle spillere.  

 

ØKONOMI 
 

Forbundet har et lite budsjett. Driften er i hovedsak basert på spillemiddeltildeling og 

medlemsavgifter. Disse inntektene er basert på medlems-, og aktivitetstall. Det er derfor både i 

spillernes, klubbenes og ikke minst forbundets interesse å rekruttere flere medlemmer til 
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organisasjonen.  

 

Forbundet har inngått samarbeid med Idrettens Regnskapskontor om håndteringen av regnskapet, 

og GS samarbeider godt med regnskapsfører og regnskapskontoret for øvrig.  

 

Forbundet har ikke vært søknadsberettiget på noen av myndighetenes krisepakker med unntak av en 

mindre støtte gitt på grunn av avlysningen av kompetansehelgen. Disse midlene ble disponert til 

produktene som lanseres i 2022, slik at de gir samme kompetansehevende effekt som 

kompetansehelgen var tiltenkt å ha.  

 

Også i 2021 valgte forbundet ikke å innhente egenandeler for deltakelse på forbundsaktiviteter. 

Styret mener det er feil å ta betalt for aktiviteter fra enkeltindivider når vi har opplevd frafall og 

nedstenging. I 2022 vil vi gå tilbake til å innhente egenandeler, men det er klubbene som vil bli 

fakturert og stå ansvarlig for sine medlemmers aktivitetsdeltakelse.  

 

Styret og generalsekretæren bekrefter at så langt man kan vurdere situasjonen ved avleggelsen av 

dette regnskapet, er forutsetningen for fortsatt drift til stede.  

 

ØKONOMISK ÅRSBERETNING 
 

Norges Squashforbund er en medlemsorganisasjon bestående av 38 klubber og er tilsluttet Norges 

idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).  

 

 

Antall aktive medlemmer i forhold til idrettsregistreringen/NIF 31.12.2021 

 
 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år + Totalt 
Kvinner 1 61 85 240 722 1.109 
Menn 0 85 208 524 2765 3.582 
Totalt 1 146 293 764 3.874 4.691 

 
Medlemsutvikling i antall klubber i forhold til idrettsregistreringen/NIF 
 

År 2018 2019 2020 2021 
Antall klubber 40 40 40 38 

 
 

ÅRSREGNSKAP: 
 
Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Norges Squashforbunds eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat. Årsregnskapet viser et underskudd på: kr.283 896,- mot fjorårets overskudd på: kr 
387 040,-.  
 
Balansen er relativ sterk, og har en egenkapital (EK) på: kr. 1 592 534,-. 
 
Støtten fra NIF/Tippemidler ble som vanlig utbetalt i slutten av januar 2021, og forbundet mottok en 
rekordstor utbetaling.  
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LOV: 
 
Norges Squashforbund har en lov som er i tråd med lov for Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité, og den økonomiske årsberetningen er avgitt i tråd med regnskapsloven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslo, 28. mars 2022 
 
 

 
____________________     ____________________ 
Terje Finholdt       Otto Kalvø 
President       Visepresident 
        
 
 
___________________     ____________________ 
Andrea Fjellgaard      Vibeke Wiig 
Styremedlem       Styremedlem 
 
 
 
----------------------------      ____________________ 
    
Frode Hognestad      Tord Bakke Arvesen 
Styremedlem       Generalsekretær 
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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." 

Tord Bakke Arvesen
Generalsekretær
På vegne av: Norges Squashforbund
Serienummer: 9578-5997-4-707327
IP: 62.92.xxx.xxx
2022-04-05 12:21:54 UTC

Terje Finholdt
Styreleder
På vegne av: Norges Squashforbund
Serienummer: 9578-5999-4-1580148
IP: 213.52.xxx.xxx
2022-04-05 12:30:17 UTC

Otto Edvard Husby Kalvø
Nestleder
På vegne av: Norges Squashforbund
Serienummer: 9578-5995-4-1012732
IP: 217.170.xxx.xxx
2022-04-05 12:38:32 UTC

Andrea Myhre Fjellgaard
Styremedlem
På vegne av: Norges Squashforbund
Serienummer: 9578-5993-4-3519836
IP: 84.210.xxx.xxx
2022-04-05 13:54:49 UTC

Frode Hognestad
Styremedlem
På vegne av: Norges Squashforbund
Serienummer: 9578-5997-4-3044
IP: 51.175.xxx.xxx
2022-04-06 05:53:37 UTC

Vibeke Thoresen Wiig
Styremedlem
På vegne av: Norges Squashforbund
Serienummer: 9578-5998-4-868058
IP: 212.63.xxx.xxx
2022-04-07 14:45:26 UTC
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Årsregnskap 2021
for

Norges Squashforbund

Organisasjonsnr. 971484071
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Norges Squashforbund

Resultatregnskap

Note 2021 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Sponsor- og salgsinntekter 14 822 96 291
Tilskudd 1 3 077 954 2 535 407
Annen driftsinntekt 2 343 710 431 826
Sum driftsinntekter 3 436 486 3 063 524
Driftskostnader
Lønnskostnad 3 1 842 810 871 433
Tilskudd 4 135 250 142 500
Annen driftskostnad 5 1 757 749 1 664 710
Sum driftskostnader 3 735 809 2 678 643
DRIFTSRESULTAT (299 323) 384 881

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Sum finansinntekter 19 755 15 029
Finanskostnader
Sum finanskostnader 4 329 12 869
NETTO FINANSPOSTER 15 427 2 159

ÅRSRESULTAT (283 896) 387 040

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 6 (283 896) 387 040
Sum overf. og disponeringer (283 896) 387 040

Årsregnskap for Norges Squashforbund Organisasjonsnr. 971484071
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Norges Squashforbund

Balanse pr. 31.12.2021

Note 31.12.2021 31.12.2020

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 7 30 000 30 000
Andre langsiktige fordringer 620 0
Sum finansielle anleggsmidler 30 620 30 000
SUM ANLEGGSMIDLER 30 620 30 000

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 8 23 007 15 777
Andre kortsiktige fordringer 9 46 151 48 900
Sum fordringer 69 158 64 677
Investeringer
Andre finansielle instrumenter 4 966 4 966
Sum investeringer 4 966 4 966
Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 1 747 043 88 994
Bankinnskudd NIFs konsernkontoordning 11 122 725 1 847 307
SUM OMLØPSMIDLER 1 943 892 2 005 943
SUM EIENDELER 1 974 512 2 035 943

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 1 308 638 1 592 534
Sum opptjent egenkapital 1 308 638 1 592 534
SUM EGENKAPITAL 1 308 638 1 592 534

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 99 063 41 237
Skyldig offentlige avgifter 201 827 102 080
Annen kortsiktig gjeld 12 364 984 300 091
SUM KORTSIKTIG GJELD 665 874 443 409
SUM GJELD 665 874 443 409
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 974 512 2 035 943

Oslo   28  / 3   - 2022

Terje Finholdt Otto Kalvø Andrea Fjellgaard
President Visepresident Styremedlem

Frode Hognestad Vibeke T. Wiig Tord Bakke Arvesen
Styremedlem Styremedlem Generalsekretær

Årsregnskap for Norges Squashforbund Organisasjonsnr. 971484071
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Norges Squashforbund

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år
etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Inntektsføring

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.Sponsorinntekter
inntektsføres over avtaleperioden.Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier
i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Norges Squashforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og ført opp i balansen som en
gjeldspost under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger
er ikke balanseført. Pensjonspremien som pensjonskostnad og føres opp sammen med
lønnskostnader.

Periodiseringsregler

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. For prosjekter som har
øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det
inntektsavsetninger.

Noter for Norges Squashforbund Organisasjonsnr. 971484071
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Norges Squashforbund

Noter 2021

Note 1 - Tilskudd
Regnskapsposten består av: 2021 2020
Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF 1 734 442 1 678 076
Barne- og ungdomsmidler fra NIF 806 647 616 526
Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF 217 065 230 940
Overf. Post 3 midler fra 2020 200 000 0
Lott stift Krisepakke 111 000 0
Andre tilskudd NIF 8 000 3 000
VO-tilskudd 800 6 864
Sum 3 077 954 2 535 407

Note 2 - Annen driftsinntekt
Regnskapsposten består av: 2021 2020
Klubbkontingenter 87 000 90 800
Lisenser 43 805 46 649
Momskompensasjon 212 905 253 010

Egenandeler 0 31 000
Andre inntekter 0 10 368
Sum 343 710 431 826

Note 3 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader 2021 2020

Lønn 1 586 335 759 898
Arbeidsgiveravgift 227 629 93 841
Pensjonskostnader 13 921 12 046
Andre lønnsrelaterte ytelser 14 925 5 647
Totalt 1 842 810 871 433

Alle forbundets ansatte er medlemmer i innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredstiller krav i lov.

 Revisjonshonorar,  utgjør totalt Kr. 45 625
Revisjon 21 875
Attestasjonsoppgaver 6 000
Annen bistand 17 750

Det er ikke utbetalt styrehonorar eller annen godtgjørelse til styret.

Spesifikasjon av lønn og andre godtgjørelser på person for ledende ansatte og medlemmer av styret:

Navn og stilling/funksjon: Lønn  Andre godtgjørelser

Generalsekretær 702 280 17 563

Noter for Norges Squashforbund Organisasjonsnr. 971484071
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Norges Squashforbund

Noter 2021

Note 4 - Tilskudd

Regnskapsposten består av: 2021 2020
Andre tilskudd 0 15 000
Tilskudd idrettslag 135 250 127 500
Sum 135 250 142 500

Note 5 - Annen driftskostnad
 Regnskapsposten består av: 2021 2020
Kontorkostnader 674 925 568 031
IT-kostnader 124 632 103 191
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 153 637 78 138

Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 187 056 347 087
Reise- og oppholdskostnader 270 820 140 105

Baneleie 166 407 187 225
Deltageravgifter/premier 34 825 112 419
Andre kostnader (inkludert avsetninger) 145 448 128 513
Sum 1 757 749 1 664 710

Note 6 - Egenkapital

Egenkapital med Annen Sum
selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital

Pr 1.1. 0 1 592 534 1 592 534
Tilført fra årsresultat 0 -283 896 -283 896

Pr 31.12. 0 1 308 638 1 308 638

Note 7 - Investeringer i datterselskap

Investering i aksjer Anskaffelses-tidspunkt Antall Stemme og
eierandel

Kostpris Bokført
verdi

Norges Squashforbund
anlegg AS

24.11.2020 1 100 % 30 000 30 000

Noter for Norges Squashforbund Organisasjonsnr. 971484071
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Norges Squashforbund

Noter 2021

Note 8 - Kundefordringer

 Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for tapsavsetning på Kr.26 395,-

Note 9 - Andre kortsiktige fordringer

 Balanseposten består av:
2021 2020

Diverse opptjente inntekter mm 0 69 213
Forskuddsbetalte kostnader 46 151 48 900

Sum 46 151 118 113

Note 10 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Av andre likvide midler er kr 213 783  bundne skattetrekksmidler.

Note 11 - Bankinnskudd NIFs konsernkontoordning
Norges Squashforbund er deltager i en konsernkontoordning i Sparebank 1 administrert av NIF.
Deltagere med i ordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av
samtlige forpliktelser som følge av, eller måtte oppstå i anledning av, ordningen. Banken har rett
til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen som deltageren til enhver tid har i banken,
og etthvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.

Netto fordring på konsernkonto klassifseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på
konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har
tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges Squashforbund til enhver tid har
tilgang på midler på konsernkonto.

Pr. 31/12/2021 utgjør forbundets netto fordring på konserkonto på kr 1 499 045

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld
Balanseposten består av: 2021 2020
Avsatte feriepenger 152 308 64 348
Forskudds bet inntekt 212 676 200 000
Påløpt kostnad 0 35 744
Sum 364 984 300 091

Noter for Norges Squashforbund Organisasjonsnr. 971484071
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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." 

Terje Finholdt
President
På vegne av: Norges Squashforbund
Serienummer: 9578-5999-4-1580148
IP: 213.52.xxx.xxx
2022-03-31 11:22:10 UTC

Vibeke Thoresen Wiig
Styremedlem
På vegne av: Norges Squashforbund
Serienummer: 9578-5998-4-868058
IP: 193.75.xxx.xxx
2022-03-31 12:27:04 UTC

Otto Edvard Husby Kalvø
Visepresident
På vegne av: Norges Squashforbund
Serienummer: 9578-5995-4-1012732
IP: 51.175.xxx.xxx
2022-04-03 14:49:03 UTC

Tord Bakke Arvesen
Generalsekretær
På vegne av: Norges Squashforbund
Serienummer: 9578-5997-4-707327
IP: 81.191.xxx.xxx
2022-04-04 07:29:29 UTC

Frode Hognestad
Styremedlem
På vegne av: Norges Squashforbund
Serienummer: 9578-5997-4-3044
IP: 46.15.xxx.xxx
2022-04-04 15:45:37 UTC

Andrea Myhre Fjellgaard
Styremedlem
På vegne av: Norges Squashforbund
Serienummer: 9578-5993-4-3519836
IP: 84.210.xxx.xxx
2022-04-05 11:35:32 UTC
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Munkedamsveien 45 
Postboks 1704 Vika 
0121 Oslo 
www.bdo.no 

 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det 
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.    side 1 av 2 

Uavhengig revisors beretning 

Til styret i Norges Squashforbund 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Norges Squashforbund. 

Årsregnskapet består av: 

•  Balanse per 31. desember 2021 
•  Resultatregnskap for 2021 
•  Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

•  Oppfyller årsregnskapet gjeldende 
lovkrav, og 

•  Gir årsregnskapet et rettvisende bilde 
av forbundets finansielle stilling per 
31. desember 2021, 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 i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av forbundet slik det kreves i lov, forskrift og 
International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale 
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. 
Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 

Annen informasjon 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av 
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår konklusjon om 
årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. 
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og 
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller 
hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å 
rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder(ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 forbundets evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det 
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.   side 2 av 2 

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. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 

BDO AS 
 
Kjetil Ardem  
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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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.
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Kontrollkomiteen 2021 

 

Det har ikke lyktes styret å få en uttalelse fra kontrollkomiteen 

2021 på tross av gjentakende oppfordring. Kontrollkomiteen er 

forelagt årsregnskap og årsberetning, men har ikke respondert på 

forbundets henvendelser. Administrasjonen vil fortsette å følge 

opp saken. 



Langtidsplan 2022-2024 

                    
         
                    



 

                                     

                                                                                                   
                                                                                                              

                       

                                                                                                        
                                           

                                                              

                    
                                                                                                          

                                      



 
  

                             

                                                                                                           
                                               

                                                                                             

                         
                                                                                                             
                                                                                                               
                                                                                                        
                                                                                                               
                                     

                                                

                                                                  



  

              

                         

                
              
                       
                

                     
      

                                                
                

                        
                                               

                 
                   
                                   
                                                

      
                               
                                        

                          
                                

                    
                          
                                           
                                           
                         

                                                 
                      

                                                           
                                               

                     
                                                         

                              
                                    
                                              



  

                           

                         

               
              
                  
              
                   
                   
                  

                

                               
                                  
                             
                                                   
                           
                    
                                                 

                            
                       
                                   

                                    
                                             
                                                          

                      
                                              
                                                         

                                       
                                                      



  

                         

           
      
         

                                               
                 

                                                
                            
                                             
                                      

                            
                                     
                                      

                      
                                       
                            
                
                                              

            



  

                         

             
               
               

                                    
                                                
                                   
                   
                                  

                            
                                     
                                              

       
                                     

                                 
                                           
                                   

      



 
 

Langtidsbudsjett 2022-2024 
 

Bakgrunn 
Styret ønsker å presentere langtidsbudsjettet med mer bakgrunnsinformasjon og beskrivelse 
av prosess for utarbeidelse. Med denne presentasjonsformen håper styret å gi klubber og 
representanter en bredere forståelse av de økonomiske disponeringene i forbundet og 
bakgrunnen for dem. Det er meningen at leseren skal gis informasjon om faste og variable 
kostander, handlingsrommet som gjenstår og de aktiviteter som det tilrettelegges for innenfor 
budsjettets gjenstående rammer.  
 
Hovedpremisser 
Hovedpremissene for budsjettet for 2022-2024 er: 

- Budsjettet skal gå i balanse (dvs. ikke underskudd) 
- Eventuelle aktiviteter skal kunne stoppes/holdes tilbake dersom relaterte inntekter 

ikke kommer 
- GS i 100% stilling 
- Stillingsprosenten for sportssjef og landslagstrener økes til 100% (på engasjement) 
- Det ansettes ikke noen ny på permanent basis som Utviklings- og 

organisasjonskonsulent 
- Lønn og andre goder til GS utgjør: 710.000 (fast lønn: 656.000, variabel lønn: 56.000, 

pensjon: 2%, forsikringer: yrkesskadeforsikring, annet: dekning av telefon 
- Kontorlokaler hos NIF på Ullevaal 

 
 
Inntekter 
Inntektene kommer i all hovedsak fra tildelinger av spillemidler. Styret ser ingen potensielle 
endringer i positiv eller negativ retning for den kommende toårsperioden, og mener det er 
hensiktsmessig å budsjettere ut fra trygge antagelser på inntektene.   
 
Tildelingene i 2021 utgjorde om lag 2 850 000,- fordelt på følgende poster: 
 

o Post 2:                                    2 049 852,- 
o Post 3:                                                773 808,- 

 
 
Utover dette har forbundet inntekter på om lag 400 000,-.  
 
Inntektene stammer fra: 

o Medlemsavgifter        87 000,- (38 a 2.000/ 2.800) 
o Egenandeler/lisens                  45 000,- (Variabel) 
o Mva-kompensasjon                           215 000,- (Variabel) 
o Annet/diverse                                      65 000,- (Variabel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Handlingsrommet 
 
Forbundet har følgende faste kostnader: 

o Lønnskostnader     1.415.000 
o Kontorkostnader          97.000 
o Øvrige administrasjonskostnader          340.000 
o Avgifter/kontingenter                                55.000 
o Totalt             ca 1.900 000 

 
Dette betyr at handlingsrommet i praksis er: kr. 1 400 000,-  
 
Andre aktivitetsbaserte kostnader 
 
Sport (u/sentrale lønnskostnader): 730 000,-  
 
Disse midlene er aktivitetsrettede og bidrar utelukkende til å skape forbundets aktiviteter.  
 
Fordelingen og aktivitetstiltakene er planlagt som følger:  
 
Junior: 
innebærer regionsamlinger og regionale trenere, juniorlandslag og deltakelser på turneringer.  
Senior:  
innebærer ukentlige treninger, samlinger, treningsavtaler til utøvere utenfor Oslo, deltakelse 
på turneringer, fysisk trening. 
Para:  
fast treningstid og trener 
Arrangement:  
turneringsstøtte 
 

 
 

 
 
 
 
 

310 000

250 000

150 000

20 000

Kostnadsfordeling sport og aktivitet

Junior Senior Arrangement Para



 
 
Kurs, kompetanse og utvikling (u/sentrale lønnskostnader): 260 000,- 
 
Dette er midler som går til kompetansehevende tiltak blant organisasjonens tillitsvalgte, 
trenere, ledere, ansatte etc, samt direkte klubbutviklingsarbeid. 
Midlene er tenkt fordelt etter følgende planlagte aktiviteter: 
 
Trener/dommerkurs:  
avholdelse av trener og dommerkurs, samt mulighet til å sende deltaker til internasjonalt 
trener-3 kurs (fortrinnsvis forbundsengasjert trener) 
 
Konsulentbistand:  
Dekker arbeid, reise og opphold for utføring av kompetansetiltak som ligger utenfor 
organisasjonens kompetanseområde, og med mulighet for innleie av timer til utvikling av 
prosjekter. 
Kompetansetiltak:  
Regionale og digitale kompetansetiltak gjennomført av egen organisasjon eller eksterne 
partnere samt kompetansetiltak for ressurspersoner ved anledning.  
  

 
 

 
Budsjett m/fordelte lønnskostnader 
 
For å gi et riktig bilde av de totale kostnadene som brukes på forbundets ulike 
satsingsområder fremlegges en oversikt inkludert lønnskostnader. Dette er basert på 
antagelser, og gir rom for sittende styre å prioritere.  
 
Lønnskostnader som tilfaller de ulike områder vil variere avhengig av prioritering i ulike 
perioder. Dette kan eksemplifiseres gjennom forberedelser til ting-gjennomføring som krever 
mer administrativ tid av generalsekretær, deltakelse på turneringer og gjennomføring av 
samlinger, som krever mer lønnsressurser til sport, og i gjennomføringen av kurs og 
kompetansetiltak som vil kreve større lønnsmessige ressurser. 
 
 

50 000

40 000

20 000

150 000

Kostnadsfordeling kurs og kompetanse

Konsulentbistand Trenerkurs Dommerkurs Kompetansetiltak



 
 
Styret har vurdert forbundets to stillinger til følgende fordeling: 
 

 Sport Kompetanse/utvikling Administrasjon 

Gen.sek (100%) 15% 35% 50% 

Sportsjef (100%) 70% 15% 15% 

Totalt  (200%) 85% 50% 65% 

Sum 600 000 350 000 460 000 

 

Lønnsfordelingen sett sammen med tallene vist i de øvrige diagrammene, gir følgende totale 

kostnadsfordeling: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1330000

410 000

950 000

Kostnadsfordeling ink. Lønn

Sport Kompetanse/utvikling Administrasjon



 
 
 
Langtidsbudsjett 2022-2024 

  

 Budsjett (alle) 

  Årsbudsjett Prognose Årsbudsjett Prognose 
Avdelingsnavn         

Administrasjon -250 000 -250 000 2 060 000 2 060 000 

Forbundstyret 0 0 60 000 60 000 

Sport -80 000 -80 000 580 000 580 000 

Turnering 0 0 170 000 170 000 

Utvikling og 
kurs -20 000 -20 000 260 000 260 000 

Marked og 
kommunikasjon -100 000 -100 000 170 000 170 000 

Inntekter og 
tilskudd -2 850 000 -2 850 000   0 

SUM TOTALT -3 300 000 -3 300 000 3 300 000 3 300 000 

 
 
Egenkapital 
Forbundets egenkapital var ved inngangen til 2022 på; kr. 1 308 638,-, om lag kr. 100 000,- 
høyere enn ved inngangen til inneværende tingperiode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vedlegg: 
 

Vedlegg 1: Lovendringsforslag 
 

 Forslag: Endring av særforbundets lov i tråd med NIF`s oppdaterte lov for særforbund 
vedtatt på ekstraordinært idrettsting 2021. 

Forslagsstiller: Styret 

Begrunnelse: 
NIF`s lov vil uansett overgå særforbundets lov dersom særforbundets lov er motstridende 
med NIF`s lov. Styret anser det som riktig å følge NIF`s vedtak i sin helhet og mener at 
forbundet ikke har noen særbehov å implementere i denne loven. Det betyr at NSQF ikke 
lenger har særregler definert i særforbundets lov.  
 
Styret mener det er hensiktsmessig å skille lovgivning som omhandler den demokratiske 
organisasjonen (NSQF`s lov), fra de idrettsspesifikke reglene som styrer selve spillet 
(Squashreglene), og øvrige bestemmelser om drift og organisering.  Idrettsspesifikke regler, 
prosedyrer eller bestemmelser av særegen art behandles dermed utenfor loven. 
 
Forslag: 
Styret i Norges Squashforbund foreslår å vedta NIF`s lov for særforbund, vedtatt på 
ekstraordinært Idrettsting 2021, i sin helhet.  
 
Vedlegg:  
Ny lov 
 
 
  



Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021.  
Vedtatt av NSQF ting xx. Xxxx.2022. 
 
 

LOV FOR Norges Squashforbund 
 
Sist endret xx.xx.xxxx. 
 
 
§ 1  Formål 

Særforbundets formål er å fremme Squash] i Norge, og representere idretten 
internasjonalt. 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)  Særforbundet er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer Squash og 

som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
(NIF). Særforbundet kan organisere idrettslagene i særkretser/regioner. 

(2)  Særforbundet er medlem av NIF, European Squash (ESF) og World Squash (WSF). 
(3) For regler om særforbundets plikt til å overholde NIFs regelverk og vedtak gjelder 

NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 
(4)  For regler om opptak av nye idretter samt endring av særforbundets navn, gjelder 

NIFs lov § 6-3.  
 
§ 3  Oppgaver og myndighet  

For regler om særforbundets oppgaver og myndighet, gjelder NIFs lov §§ 6-2, samt 
NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.  

 
§ 4 Medlemskap, kontingent og avgifter 
(1)  Idrettslag som organiserer Squash og er medlem av NIF, kan søke om å bli medlem i 

særforbundet.   
(2)  Søknad om medlemskap sendes særforbundet via idrettskretsen. Utmelding skjer på 

samme måte.  
(3) Særforbundet kan fastsette kontingent og avgifter. 
(4)  Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av særforbundstinget medfører tap av 

møterett, stemmerett og forslagsrett til og på særforbundstinget.  
(5)  Forbundsstyret kan frata idrettslag medlemskapet i særforbundet dersom laget 

skylder kontingent eller avgift, ikke overholder NIFs eller særforbundets regelverk 
eller vedtak, eller på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.  

 

§ 5 Kjønnsfordeling  
 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til 
Idrettstinget, gjelder NIFs lov § 2-4. 

 
§ 6  Regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett mv. 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder § 12 og NIFs 
lov §§ 2-5, 2-6, 2-7.  

§ 7  Inhabilitet  
For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   

§ 8  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov §§ 2-9  
og 6-6 (5). 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-6-sarforbund/#%C2%A76-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-6-sarforbund/#%C2%A76-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-8
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-6-sarforbund/#%C2%A76-6


§ 9  Refusjon av utgifter og godtgjørelse  
For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10. 

§ 10  Regnskaps- og revisjon mv.  
For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14. 

§ 11  Særforbundstinget 
(1) Særforbundets høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes annethvert år 

innen utgangen av april. 
 

(2) Ordinært og ekstraordinært særforbundsting gjennomføres i samsvar med denne lov 
og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20. 

 
§ 12  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett  

(1)  Forslagsrett til særforbundstinget: 
a)  Styret 
b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd 
c)  Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde 

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på særforbundstinget:  
a) Styret 
b) Representanter fra [særkretser/regioner og/eller idrettslag] etter følgende 

skala:  
For medlemstall til og med 200: 1 representant 
For medlemstall fra 201 og oppover: 2 representanter 

 Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, 
eller oppnevnt av styret.  

  
Representasjon beregnes etter medlemstall per 31.12. og meddeles 
organisasjonen samtidig med innkallingen til særforbundstinget.   
For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 
Særforbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter 
som skal dekkes av særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

(3) Møterett, talerett og forslagsrett på særforbundstinget i saker som ligger innenfor 
utvalgets/komiteens arbeidsområde: 
a) Kontrollutvalgets medlemmer 
b) Valgkomiteens medlemmer 
c) Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem 

dersom leder er forhindret fra å møte 
 
(4) Møterett og talerett på særforbundstinget:  

a)  Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde 
b)  Særforbundets generalsekretær 
c)  Representant fra NIF  

  
§ 13  Særforbundstingets oppgaver 

Særforbundsstingets oppgaver:  
1. Godkjenne de fremmøtte representantene 
2. Velge dirigent(er) 
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten 
8. Behandle beretning for særforbundet, herunder beretninger fra tingvalgte 

organer 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-10
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https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-14
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https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-17
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https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-20
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-3


9. Behandle  
a. særforbundets regnskap 
b. styrets økonomiske beretning 
c. kontrollutvalgets beretning 
d. revisors beretning 

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste 
11. Fastsette kontingent 
12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 
13. Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap 
14. Foreta følgende valg: 

a. Særforbundsstyret med: 
i. Annethvert ting: President, to styremedlemmer og ett varamedlem 
ii. Annethvert ting: Visepresident, ett styremedlemmer og ett 

varamedlem 
b. Kontrollutvalg med: 

i. Annethvert ting: leder, og ett medlem 
c. Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner særforbundet 

er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
d. Valgkomité med: 

i. Annethvert ting: leder, og minst to medlemmer 
 

President og Visepresident velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges 
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet.  

For regler om stemmegivningen på særforbundstinget, gjelder NIFs lov § 2-21. 

§ 14  Særforbundets styre 
(1) Særforbundet ledes og forpliktes av styret, som representerer særforbundet utad.  

 
(2) Styret er særforbundets høyeste myndighet mellom særforbundstingene, men visse 

beslutninger kan kun vedtas av særforbundstinget iht. § 17 og NIFs lov §§ 2-22,  
jf. 6-6 (5). 

  (3)  Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av særforbundets virksomhet 
hører under styret. Styret skal blant annet sørge for: 
- at særforbundets formål ivaretas  
- forsvarlig organisering av særforbundets virksomhet og økonomistyring 
- at beslutninger fattes i samsvar med NIFs regelverk og vedtak, 

særforbundets lov og særforbundstingets vedtak.  
 
(4)  Styret skal føre tilsyn med særforbundets virksomhet og ev. daglig ledelse, 

og kan fastsette instruks for generalsekretæren.  
 
(5)  Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller 

enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.  
 
(6)  Styret skal oppnevne representanter til Idrettstinget dersom særforbundstinget ikke 

har valgt representanter.  
 
(7)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer 

forlanger det. 
 
§ 15   Kontrollutvalg, valgkomité og øvrige tingvalgte organer 
 
(1)  For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. Kontrollutvalget arbeider iht. 

egen instruks vedtatt av særforbundstinget. 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-21
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-22
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-6-sarforbund/#%C2%A76-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-12


(2)  For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. Valgkomiteen arbeider iht. egen 
instruks vedtatt av særforbundstinget. 

 
§ 16  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff, gjelder NIFs regelverk (NIFs 
lov kap. 11, NIFs lov kap. 12 og Antidopingregelverk) [og legg inn henvisning til ev. 
regelverk som gjelder for særforbundet]. 

§ 17  Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet 
For regler om avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet, gjelder 
NIFs lov kapittel 13. 

 
§ 18  Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 

For regler om markeds-, medie- og arrangementsrettigheter, gjelder NIFs lov kapittel 
14. 

 
§ 19  Lovendring 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.  
 
§ 20  Oppløsning, utmelding mv. 

For regler om oppløsning, utmelding mv., gjelder NIFs lov § 6-6. 
 
 
 
 
 
  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-18
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-11-alminnelige-disiplinarforfoyninger-sanksjoner-etter-sarforbundets-regelverk-og-straffebestemmelser/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-11-alminnelige-disiplinarforfoyninger-sanksjoner-etter-sarforbundets-regelverk-og-straffebestemmelser/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-12-antidopingbestemmelser/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-13-avtaler-og-samarbeid-mellom-idrettens-organisasjonsledd-og-naringslivet/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-14-idrettens-markeds-og-rettighetsbestemmelser/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-14-idrettens-markeds-og-rettighetsbestemmelser/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-6-sarforbund/#%C2%A76-6


Vedlegg 2: Forslag delegater ESF General meeting 
 

Forslag: Delegater til ESF General Meeting 

Forslagsstiller: Styret 

Bakgrunn for forslaget: NSQF har fremmet forslag på Otto Kalvø som visepresident i ESF 
og mener at han må delta på ESF general meeting for å fremme eget kandidatur og motivere 
for forslaget. NSQF`s sittende President og Visepresident har erfaring og kjennskap gjennom 
henholdsvis to og seks år i verv for Norges Squashforbund og stiller derfor med god erfaring 
for å delta i møtet på vegne av forbundet, selv om de formelt er ute av forbundets styre på 
møtetidspunktet. 

Forslag: Tinget vedtar å sende avtroppende President og Visepresident som representanter 
til ESF General Meeting 2022.  

Styrets vurdering: Styret mener det er riktig å sende to erfarne kandidater til møtet i ESF. 
Det muliggjør en bedre involvering og påvirkning på sakene i møtet, og gir samtidig 
påtroppende styre i NSQF anledning til å først bli kjent med egen organisasjon og sette 
rammer for eget styrearbeid.   

 
 
 
  



Vedlegg 3: Reetablere Sportskomiteen 
 

Forslag: Reetablere Sportskomiteen 

Forslagsstiller: Bergen Squashklubb 

Bakgrunn for forslaget: Sommeren 2020 ble Sportskomiteen lagt ned og oppgaver overført 
til generalsekretær/landslagstrener. Vi ser at det er enkelte fordeler med denne endringen, 
blant annet ved at man reduserer behovet for frivillig innsats og at man slipper det ofte tunge 
arbeidet med å rekruttere medlemmer til komiteen. Samtidig er det noen store ulemper ved 
at landslagstrener mister noen diskusjonspartnerne som har god oversikt over det som skjer i 
squash Norge. Med dagens løsning kan det derfor fort være viktige hensyn som ikke blir 
hensyntatt når ulike beslutninger skal tas. 

Forslag: Det etableres en Sportskomite med tre medlemmer samt landslagstrener. Et av 
medlemmene bør være en av regiontrenerne. Utgangspunktet for ansvaret til sportskomiteen 
vil være den ansvarsbeskrivelsen som forelå inntil sommeren 2020. 

Styrets vurdering: I 2020 vedtok tinget langtidsplan og strategi for NSQF med en 
overordnet retning om å styrke organisasjonen vår. Dette innebærer at vi skal øke ansatte 
ressurser og frigjøre frivillige. En naturlig konsekvens har vært å nedlegge de fleste komiteer. 
Styret forstår forslagsstillers bekymring, og mener at den skal tas på alvor, ved at 
administrasjonen er ansvarlige for den daglige driften av det sportslige tilbudet i forbundet. 
Styret mener det er organisatorisk utfordrende å innføre en komite, med tanke på 
ansvarslinjer og myndighet. Sportskomiteen vil slik det er foreslått ha beslutningsmyndighet 
over sportsjefen. I praksis blir komiteen sportsjefens sjef. Når komiteen er foreslått 
sammensatt med en regiontrener vil også i praksis denne personen fungere som sin sjefs 
sjef. Forslaget skaper organisatoriske utfordringer som potensielt skaper friksjon og fratar 
ansvar fra sportsjefen. Komiteen får beslutningsmyndighet over forbundets største 
budsjettpost, men er ikke ansvarlig for økonomien som helhet. Dette setter både 
generalsekretæren og styret i en umulig situasjon for styring og kontroll.      

Styret har siden forrige tingperiode startet arbeidet med en sportslig strategi, plan, målsetting 
og prinsipper for styring og drift. Dette arbeidet tar tid, og krever involvering av 
ressurspersoner og tillitsvalgte i organisasjonen. Hensikten er å sette administrasjonen i 
stand til å styre arbeidet i en felles retning med styrende retningslinjer som organisasjonen 
står bak.  

 

Styret støtter derfor ikke forslaget.   

  



Vedlegg 4: Reetablere Turneringskomiteen 
 

Forslag: Reetablere Turneringskomiteen 

Forslagsstiller: Bergen Squashklubb 

Bakgrunn for forslaget: Etter at forrige leder for Turneringskomiteen trakk seg sommeren 
2021 ble oppgavene i komiteen overført til Generalsekretær og Landslagstrener. Også her er 
det en fordel at man reduserer behovet for frivillig innsats. Samtidig er opplevelsen at det har 
blitt noe mindre styring på turneringsaktiviteten (f eks klassifisering på de ulike turneringene 
og profesjonell rådgiving). Det er viktig og bra at det tilrettelegges for stor turneringsaktivitet, 
men samtidig må man være bevisst på en balanse mellom de ulike landsdelene i forhold til 
klassifisering og muligheter for rankingpoeng. I tillegg vil det bidra til enda bedre dialog og 
kontakt mellom forbundskontoret og resten av squash Norge om flere blir involvert i sentrale 
oppgaver. 

Forslag: Det etableres en Turneringskomite med tre medlemmer med tilsvarende ansvar 
som inntil sommeren 2021. 

Styrets vurdering: Styret støtter forslaget. 
  



Vedlegg 5: Endringer i Norges Squashforbund Anlegg AS 

Forslag: Endringer i Norges Squashforbund Anlegg AS 

Forslagsstiller: Styret 

Bakgrunn for forslaget: Det ble på Norges Squashforbunds ting i 2020 besluttet at styret 
fikk i fullmakt til å etablere et eget selskap for å ivareta forbundet sine interesser i anlegg, 
samt å kunne videreutvikle anleggssiden innenfor squash. Selskapet ble besluttet etablert av 
styret i september 2020 og ble formelt registrert i Foretaksregisteret våren 2021. Det nye 
selskapet, Norges Squashforbund Anlegg AS, fikk de samme styremedlemmene som i 
forbundet. 

Det har vist seg utfordrende å få avsatt tilstrekkelig tid til å jobbe med anleggssiden, samtidig 
som man skal jobbe idrettspolitisk i forbundet og Norge generelt. Det foreslås derfor at det er 
andre en medlemmer av forbundsstyret som sitter i dette selskapets styre og som jobber 
med anleggssiden. 

For å kanalisere alt som har med anlegg og eiendom å gjøre i forbundet, har styret besluttet 
å selge sine aksjer i Idrettens hus Rogaland AS til Norges Squashforbund Anlegg AS. 

For å kunne være et smidig styre som jobber videre med et mindre og smidig styre med 
utvikling av anleggssiden, så er det et ønske med mer fleksibilitet i forhold til antall 
styremedlemmer. Det foreslås da at minimum antall styremedlemmer endres fra 3 til 2. I 
tillegg til å foreslå endringer i antall styremedlemmer, foreslås det at Otto Kalvø og Terje 
Finholdt fortsetter i styret for å kunne jobbe videre med utvikling av anleggssiden i Norge. 

Forslag: Tinget tar saken til orientering og gir det nye styret fullmakt til å følge opp 
utviklingen av Norges Squashforbund Anlegg AS. 

 
Vedlegg: 

- Årsregnskap for 2021 for Norges Squashforbund Anlegg AS inkl. revisjonsberetning 
- Nye vedtekter for Norges Squashforbund Anlegg AS 
- Innkalling til ordinær generalforsamling i Norges Squashforbund Anlegg AS 

 
 
  



VEDTEKTER FOR NORGES SQUASHFORBUND ANLEGG AS 
Endret sist i ordinær generalforsamling den 23. april 2022 

1. Navn  

Selskapets navn er Norges Squashforbund Anlegg AS.  

2. Forretningskontor  

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. 

3. Formål  

Selskapets formål er å investere i nye og rehabilitering av idrettsanlegg for squash, investere i 
samarbeidsprosjekter om flerbruksanlegg som også er beregnet for squash, anskaffelse av 
regionale og nasjonalt anlegg for squash, samt utøve støtte til organisasjonsledd underlagt 
Norges Squashforbund i anleggsprosjekter av tilsvarende karakter. 

Selskapet er uten eget økonomisk formål.  

4. Aksjekapital – aksjenes pålydende  

Selskapets aksjekapital er kr 30.000 fordelt på 300 aksjer hver pålydende kr 100.  

5. Styremedlemmer  

Selskapets styre består av fra 2 til 5 medlemmer. Inntil halvparten av styremedlemmene velges 
av Norges Squashforbund. De øvrige styremedlemmene velges av generalforsamlingen. 

Styret velger selv sin leder. I tilfelle stemmelikhet ved avstemminger i styret har styreleder 
dobbeltstemme. 

Styret kan ansette daglig leder. 

Selskapets firma tegnes av styreleder eller to styremedlemmer sammen. 

6. Generalforsamling  

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 

• godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen  

• andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.  

7.  Anvendelse av overskudd. Utdeling av utbytte. Oppløsning  

Eventuelt overskudd skal anvendes for videreutvikling av idrettsanlegg for squash. Det skal ikke 
utbetales utbytte fra selskapet. Ved oppløsning av selskapet skal selskapets eiendeler tilfalle 
Norges Squashforbund. 

8.  Overdragelse av aksjer 

Overdragelse av aksjer er betinget av samtykke fra selskapets styre. Selskapets styre kan nekte 
overdragelse av aksjene dersom det foreligger saklig grunn eller overdragelsen vil medføre brudd 
på bestemmelser i vedtektene.  

9.  Eierskap 

Mer enn 50 % av aksjene i selskapet skal ved stiftelsen og til enhver tid være eiet av Norges 
Squashforbund. 



 
 
 

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I 
NORGES SQUASHFORBUND ANLEGG AS 

LØRDAG 23. APRIL 2022 kl. 15.00 

 
Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norges Squashforbund Anlegg AS. Generalforsamlingen 
vil bli avholdt lørdag den 23. april 2022 kl. 15.00 i Norges Squashforbund sine lokaler. 
 
Følgende saker er til behandling: 

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med 
møteleder 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
3. Godkjenne årsregnskapet for 2021 
4. endring av vedtekter 
5. valg 

 
 
 

Oslo, 29. mars 2022 
 

          Otto Kalvø 
                        Styrets leder 

 
 

  



DETALJER VEDRØRENDE PUNKTER PÅ AGENDAEN 
 

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med 
møteleder 

 
Det foreslås at styrets leder Otto Kalvø velges til møteleder og Terje Finholdt velges til å 
medundertegne protokollen sammen med møteleder. 
 
Foreslått vedtak 
Styrets leder Otto Kalvø velges til møteleder og Terje Finholdt velges til å medundertegne 
protokollen sammen med møteleder. 
 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
 
Foreslått vedtak 
Innkallingen og dagsorden ble godkjent. 
 

3. GODKJENNE ÅRSREGNSKAPET FOR 2021 
Styrets forslag til årsregnskap ligger vedlagt. 
 
Foreslått vedtak 
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2021. 
 

4. endring av vedtekter 
 
Det ble på Norges Squashforbunds ting i 2020 besluttet at styret fikk i fullmakt til å etablere et eget 
selskap for å ivareta forbundet sine interesser i anlegg, samt å kunne videreutvikle anleggssiden 
innenfor squash. 
 
For å kunne være et smidig styre som jobber videre med et mindre og smidig styre med utvikling av 
anleggssiden, så er det et ønske med mer fleksibilitet i forhold til antall styremedlemmer. Det 
foreslås da at minimum antall styremedlemmer endres fra 3 til 2. 
 
Forslag til ny § 5 1. ledd: 
 
«Selskapets styre består av fra 2 til 5 medlemmer. Inntil halvparten av styremedlemmene velges av 
Norges Squashforbund. De øvrige styremedlemmene velges av generalforsamlingen.» 
 
Foreslått vedtak: 
Forslag til ny § 5 1. ledd: 
 
«Selskapets styre består av fra 2 til 5 medlemmer. Inntil halvparten av styremedlemmene velges av 
Norges Squashforbund. De øvrige styremedlemmene velges av generalforsamlingen.» 
 

5. VALG 
 
Styret i selskapet det samme som i forbundet. Det viser seg at det er utfordrende å jobbe parallelt 
med anleggssiden samtidig som styret skal utføre sitt idrettspolitiske arbeid gjennom forbundet. For 
å kunne være i stand til å skape mer fokus, samt være i stand til å eventuelt skaffe ytterligere 
kompetanse innenfor fagfeltet, foreslås det at styret i selskapet ikke er det samme som i forbundet. 
 
Det foreslås at avgående president og visepresident, som har jobbet med dette området i den siste 



tingperioden, velges som styrerepresentanter for selskapet. 
 
Foreslått vedtak: 
Hele det gamle styret avgår og Otto Kalvø og Terje Finholdt velges som nye styremedlemmer.  
 
 
 



Norges Squashforbund Anlegg AS Årsregnskap 2021 
 
 

- 1 - 

Årsregnskap for 2021 
(Alle tall i hele kroner om ikke annet er oppgitt) 

Resultatregnskap 9. april til 31. desember 
 
 
Norges Squashforbund Anlegg AS    
Resultatregnskap 09.04 - 31.12    

    

 Note  2021  

    
Driftsinntekter   0 

    
Driftskostnader 4  5 570 
Sum driftskostnader   5 570 

    
Driftsresultat  -5 570 

    
Finansinntekter og finanskostnader    
Renteinntekter   -137 
Andre finanskostnader  1 523 
Resultat av finansposter   1 386 

    
Resultat før skattekostnad  -6 956 

    
Skattekostnad på ordinært resultat 3  0 

    
   -6 956 

    
Overføringer:    
Overført mot annen egenkapital   -6 956 

   -6 956 
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Norges Squashforbund Anlegg AS Årsregnskap 2021 
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Balanse  

 Note  31.12.2021   
EIENDELER      

      

 

Omløpsmidler      

      

Bankinnskudd  23 045   

      

Sum omløpsmidler   23 045   

  

SUM EIENDELER   23 045   
 
 
  

 Note  31.12.2021   
EGENKAPITAL OG GJELD      

 

Egenkapital      

      

Innskutt egenkapital      

Aksjekapital 2  30 000   
Sum innskutt egenkapital 2  30 000   

      

Opptjent egenkapital      

Annen egenkapital 2  -6 956   
Sum opptjent egenkapital 2  -6 956   

      

Sum egenkapital   23 045   

      

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   23 045   
 
 
 
 

Ullevaal, 28. mars 2022 
I Styret for Norges Squashforbund Anlegg AS 

 
 

 
 

_____________________________ 
Otto Kalvø 
Styreleder 

 
 

____________________________ 
Terje Finholdt 

Nestleder styre 
 

__________________________ 
Andrea Myhre Fjellgaard 

Styremedlem 

 
___________________________ 

Frode Hognestad 
Styremedlem 

 
__________________________ 

Vibeke Thoresen Wiig 
Styremedlem 
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Norges Squashforbund Anlegg AS Årsregnskap 2021 
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Noter 
(Alle tall i hele kroner om ikke annet er oppgitt) 

 
Selskapets formål er å investere i nye og rehabilitering av idrettsanlegg for squash, investere i samarbeidsprosjekter om 
flerbruksanlegg som også er beregnet for squash, anskaffelse av regionale og nasjonalt anlegg for squash, samt utøve 
støtte til organisasjonsledd underlagt Norges Squashforbund i anleggsprosjekter av tilsvarende karakter. 

Selskapet er uten eget økonomisk formål.  

Note 1 Regnskapsprinsipper 

Hovedprinsipp 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak 

Klassifisering av balanseposter 

Eiendeler bestemt til varige eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. All gjeld som forfaller 
innen et år er klassifisert som kortsiktig. 

Om løpsmidler/kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt 
poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig 
verdi. 

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en 
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 

Skatt 

Skattekostnaden i resultatregnskapet inneholder både betalbar skatt for regnskapsåret og endringer i utsatt skatt. Utsatt 
skatt er beregnet basert på 22% av de midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige 
balanseverdier av eiendeler og gjeld, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. 
Utsatt skattefordel balanseføres da det er sannsynlig at fordelen kan benyttes. 

Note 2 Egenkapital 

Selskapets 300 aksjer pålydende 100 kroner var pr. 31.12.21 fordelt på 1 aksjonær. 

 
 Aksje- Annen  Sum  
 kapital  egenk. egenk. 
Egenkapital pr. 09.04 30.000  0 30.000 
Årsresultat 0 (6.956) (6.956) 
Egenkapital pr. 31.12  30.000 (6.956) 23.045 

Aksjonærer pr. 31.12 Antall Andel 

Norges Squashforbund 300 100 % 
Totalt  300 100 % 
 

Note 3 Skatt 

Betalbar skatt 
  2021     
Ordinært resultat før skatt  (6.956)     
Endring midl. forskjeller  0     
Permanente forskjeller  0     
Ikke grunnlag for balanseføring  6.956     
Grunnlag betalbar skatt   0     
       Skattesats  22 %     
       
Betalbar skatt   0     
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Skatteeffekt midlertidige forskjeller 
  2021    
Driftsmidler  0    
Akkumulert underskudd  (6.956)    
  (6.956)     

Ikke grunnlag for balanseføring  6.956    

Grunnlag for beregning  0    
      Skattesats  22 %    
      
Netto utsatt skatt/(skattefordel)  0     
 
Skattekostnad 
 2021    
Betalbar skatt 0    
Endring utsatt skatt 0    
Skattekostnad/(skatteinntekt) 0    
  

Note 4 Spesifikasjon andre kostnader 

 
 2021     

Administrasjonskostnader 5.570     
Annen kostnad 0     
Sum 5.570     

 
 
Selskapet har ingen ansatte 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
SB

TG
J-

40
CJ

P-
SW

BS
L-

5M
4J

U
-U

YO
T5

-E
AE

4Z



Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
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Andrea Myhre Fjellgaard
Styremedlem
På vegne av: Norges Squashforbund Anlegg AS
Serienummer: 9578-5993-4-3519836
IP: 77.16.xxx.xxx
2022-04-06 10:36:48 UTC

Terje Finholdt
Nestleder styre
På vegne av: Norges Squashforbund Anlegg AS
Serienummer: 9578-5999-4-1580148
IP: 213.52.xxx.xxx
2022-04-06 10:56:55 UTC

Otto Edvard Husby Kalvø
Styreleder
På vegne av: Norges Squashforbund Anlegg AS
Serienummer: 9578-5995-4-1012732
IP: 217.170.xxx.xxx
2022-04-06 12:38:15 UTC

Frode Hognestad
Styremedlem
På vegne av: Norges Squashforbund Anlegg AS
Serienummer: 9578-5997-4-3044
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Uavhengig revisors beretning 

Til generalforsamlingen i Norges Squashforbund Anlegg AS 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Norges Squashforbund Anlegg AS. 

Årsregnskapet består av:  

•  Balanse per 31. desember 2021 
•  Resultatregnskap 2021 
•  Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

•  Oppfyller årsregnskapet gjeldende 
lovkrav, og 

•  Gir årsregnskapet et rettvisende bilde 
av selskapets finansielle stilling per 31. 
desember 2021 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 de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for 
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre 
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår 
vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 selskapets 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. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 
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BDO AS 
 
Kjetil Ardem  
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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This document is digitally signed using Penneo.com. The digital signature data 
within the document is secured and validated by the computed hash value of the 
original document. The document is locked and timestamped with a certificate 
from a trusted third party. All cryptographic evidence is embedded within this PDF, 
for future validation if necessary.

How to verify the originality of this document
This document is protected by an Adobe CDS certificate. When you open the

document in Adobe Reader, you should see, that the document is certified by 
Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. This guarantees that the 
contents of the document have not been changed. 

You can verify the cryptographic evidence within this document using the 
Penneo validator, which can be found at  https://penneo.com/validate

The signatures in this document are legally binding. The document is signed using Penneo™ secure digital signature. The 
identity of the signers has been recorded, and are listed below.

“By my signature I confirm all dates and content in this document.”

Kjetil André Ardem
Partner
On behalf of: BDO AS
Serial number: 9578-5999-4-1283472
IP: 188.95.xxx.xxx
2022-04-08 14:11:46 UTC
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