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Kontrollutvalget 

Vi har gjennomgått alle postene i regnskapet. Som alltid har vi kun observert og ikke 

summert. Det som er bemerkelsesverdig i år - er at de fleste gruppene (hovedstyret 

inkludert) går i minus. Unntakene er basket og tennis - som er de eneste gruppene som går i 

pluss. Det er betryggende at klubben over tid har bygget opp en solid egenkapital og at 

underskuddet ikke spiser mer enn ca. 10% av den opptjente kapital. Som vanlig har 

Haugerud If flere ulike inntektskilder - noe som er viktig med tanke på sårbar økonomi og 

økonomisk trygghet. Det er imidlertid et faktum og et tankekors at klubben er avhengig av 

tilskudd for å kunne opprettholde dagens drift og nivå.  

Årsmeldingen: 

Haugerud If har vært særdeles synlige ila året. Dag Endal sitt innlegg i Aftenposten + 

synlighet som årets osloborger i samme avis har gitt klubben uendelig mye kred og 

oppmerksomhet. Noe klubben har klart å utnytte på en best mulig måte. Haugerud If har 

dessuten jobbet målbevisst med rekruttering i en årrekke og har snart nådd 1500 

medlemmer, noe som er intet mer enn imponerende.  

På det sportslige planet er det ikke enkelt å vite hvilken gruppe som relativt sett gjør det 

best. I forhold til det å vinne og å være på topp er det badmintongruppa som er klubbens 

flaggskip. Vi snakker om seniorer og juniorer som er etablerte i norgestoppen. Vi har også 

latt oss imponere av flere av de øvrige gruppene - og ikke minst av basketgruppa som har 

gått fra å være nystartet til å bli en en etablert klubb på rekordtid. 

 Det er mye som gjør oss stolte av Haugerud If - ikke minst det faktumet at klubben blir en 

stadig viktigere del av lokalmiljøet og som kulturell brobygger. Det at Haugerud If utgjør en 

forskjell er et betryggende bevis for at klubben jobber riktig. Derfor er det litt puslete at 

klubben ikke har høyere ambisjoner enn å beholde dagens 1500 medlemmer frem mot 

2025.  

Med bakgrunn i ovennevnte har kontrollkomiteen ingen merknader eller annet og finner 

derfor årsmelding og regnskap godkjent. 

Onsdag,7.mars 2023 
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