
KONTROLLUTVALGETS RAPPORT FOR 2022 TIL  

ÅRSMØTE I GJØVIK OG TOTEN GOLFKLUBB 

 

I henhold Lov for Gjøvik og Toten Golfklubb, som er basert på normer vedtatt av 

Idrettsstyret 23.10.2019, gjeldende fra 1.1.2020 så har Kontrollutvalget gjennomført sine 

oppgaver i henhold til lovens § 23. 

Vi har som oppgave å: 

a) Påse at klubbens virksomhet drives i samsvar med klubbens regelverk og vedtak 

b) Påse at klubben har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, og at midlene benyttes i 

samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer 

c) Avgi uttalelse for vedtak som skal fremlegges for årsmøte som ligger innenfor 

Kontrollutvalgets arbeidsområde 

d) Føre protokoll på møter, gjennomføre regnskapsrevisjon og avgi beretning til 

årsmøtet 

Vi har etter beste evne gjennomført våre oppgaver og etter vår vurdering drives klubben i 

henhold til eget regelverk og vedtak. De har innrettet en forsvarlig forvaltning og 

økonomistyring og midlene benyttes iht retningslinjene beskrevet over i pkt b). 

Vi har gjennomgått klubbens regnskap for 2022 og har etter vår gjennomgang ikke funnet 

vesentlig feil som har betydning for avleggelsen av regnskapet. 

 

Kontrollkomiteen Gjøvik og Toten Golfklubb 

Gjøvik, 15. mars 2023 

 

_______________     _______________ 

Per Arne Kvalen     Erik Ramsberg 
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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/validator

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." 

Erik Ramsberg
Medlem
På vegne av: Kontrollutvalget GTGK
Serienummer: 9578-5999-4-1512583
IP: 77.106.xxx.xxx
2023-03-20 13:03:29 UTC

Per Arne Kvaalen
Medlem
På vegne av: Kontrollutvalget
Serienummer: 9578-5995-4-274285
IP: 195.18.xxx.xxx
2023-03-20 13:05:52 UTC
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{"documentKey":"SNQTG-A8FKD-QEECK-5ELTN-J3AIT-2GSHL","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2023-03-20T13:03:29Z","ip":"77.106.xxx.xxx","signedDataFile":"3fa6bdab5eecff70.xml","signerSerial":"9578-5999-4-1512583","type":"bankid_no","signerName":"Erik Ramsberg","subtype":null,"organization":null,"signatureLines":[{"role":"Medlem","onBehalfOf":"Kontrollutvalget GTGK"}],"dataFile":"3fa78b620d579940.p7s","validations":[]},{"signTime":"2023-03-20T13:05:52Z","ip":"195.18.xxx.xxx","signedDataFile":"3fd41eca5de86c86.xml","signerSerial":"9578-5995-4-274285","type":"bankid_no","signerName":"Per Arne Kvaalen","subtype":null,"organization":null,"signatureLines":[{"role":"Medlem","onBehalfOf":"Kontrollutvalget"}],"dataFile":"3fc10863772ab0a0.p7s","validations":[]}]}



KONTROLLUTVALGETS RAPPORT FOR 2022 GTGK
            SNQTG-A8FKD-QEECK-5ELTN-J3AIT-2GSHL
            SHA-256
            d99cc86795954a4a7ef2a1af62826aae4869993c9992495167445e95ea9bd448
            
                                    
                                                    Kontrollutvalget
                                                                            Medlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
 ========================= ================== ================= =================================================================================== 
  Time                      Name               IP                Activity                                                                           
 ========================= ================== ================= =================================================================================== 
  2023-03-20 12:59:59 UTC   Erik Ramsberg      77.106.xxx.xxx    The document was created                                                           
  2023-03-20 13:00:00 UTC   Erik Ramsberg      77.106.xxx.xxx    A signing link was activated for "Per Arne Kvaalen"                                
  2023-03-20 13:00:00 UTC   Erik Ramsberg      77.106.xxx.xxx    A signing link was activated for "Erik Ramsberg"                                   
  2023-03-20 13:00:08 UTC   Erik Ramsberg      xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "Per Arne Kvaalen" at "per.kvaalen@gmail.com"  
  2023-03-20 13:00:09 UTC   Erik Ramsberg      xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "Erik Ramsberg" at "erik@makingspace.no"       
  2023-03-20 13:00:57 UTC   Erik Ramsberg      77.106.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                              
  2023-03-20 13:00:59 UTC   Penneo system      77.106.xxx.xxx    The document was viewed                                                            
  2023-03-20 13:03:29 UTC   Erik Ramsberg      77.106.xxx.xxx    The signer signed the document as Medlem                                           
  2023-03-20 13:04:11 UTC   Per Arne Kvaalen   66.102.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                 
  2023-03-20 13:04:37 UTC   Per Arne Kvaalen   195.18.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                              
  2023-03-20 13:04:40 UTC   Penneo system      195.18.xxx.xxx    The document was viewed                                                            
  2023-03-20 13:05:52 UTC   Penneo system      195.18.xxx.xxx    The document signing process was completed                                         
  2023-03-20 13:05:52 UTC   Per Arne Kvaalen   195.18.xxx.xxx    The signer signed the document as Medlem                                           
 ========================= ================== ================= =================================================================================== 
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