
   

 
  1 
 

Rapport kontrollkomiteen 2016 

 

Kort om kontrollkomiteens oppgaver og rolle (NIF §2-18): 

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at 

organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 

rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og 

beslutninger fattet av årsmøte/ting.  

Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere organisasjonsleddets finansielle 

stilling, forvaltning og drift.  

 

Kontrollkomiteen  

Leder: Ian Clark (ØHIL Royals), Medlem: Sjurd Skutlaberg (Bergen Wet Sox). 

 

Kontrollkomiteen har mottatt fra Styret: regnskap og Årsrapport for 2016. Det har ikke vært behov 

for å be revisor utføre spesielle revisjonshandlinger for perioden.  

Regnskapet og oversikt over utgifter og inntekter til utviklingsbaserte prosjekter var god. Ved 

gjennomgangen, fant kontrollkomiteen følgende som vi presenterer for Årsmøte: 

Styret 
President: Sven Richard Tønnessen (Oslo Alligators), Visepresident: Aleksander Nilsen (NTNUI 

Knickers), 1.styremedlem: Alice Fjelldal (NTNUI Knickers), 2. styremedlem: Marte Myhrer-Hoaas 

(Oslo Pretenders), 3. styremedlem: Ana Teresa Holsether (ØHIL Royals), Varamedlem: Charles 

Vezina (Kristiansand Suns) 

Styremøter 

 

Totalt har kontrollkomiteen fått tilgang til 9 protokoller fra de avholdte 11 styremøter.   

9 Protokoll fra styremøtene er også blitt publisert på websidene. 

Møtene i september og oktober behandlet ingen saker utover planlegging av NSBF-konferansen og 

25 års-jubileet, så vi styret hadde ikke egne referater fra de møtene. 

 

Styrets arbeid 

Det er Kontrollkomiteens oppfatning at Styret har fungert i henhold til de funksjoner og ansvar et 

styre har for å sikre god kontroll med forbundets økonomi og generalforsamlingens vedtak.  
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Kontrollkomiteen berømmer Styret for å konsentrere seg om å fordele de få menneskelige ressurser 

på prosjekter som skal fremme aktivitet på en hensiktsmessig måte.  

 

Kontrollkomiteen er enig i styrets strategiprioritering, som også er i tråd med generalforsamlingens 

vedtak.  

Økonomistyring 

Styret presenterer et årsregnskap for 2016, som viser et underskudd på kr 281 250,-, mot et 

budsjettert underskudd på 434 000,-.  

Etter finansielle poster har forbundet et underskudd på kr 242 250,-, som styret foreslår ført mot 

akkumulert overskudd.  

Dette gir forbundet en positiv egenkapital på kr 2 509 021,-for 2016, mot kr 2 751 271,- for 2015. 

Kontrollkomiteen ser positiv på tiltak å implementere bedre rutiner for planlegging og oppfølging av 

kostnader på landslaget, og redusert tildeling til landslaget i 2017 og 2018 iht gjennomsnitts 

tildelingsnøkler 2014-2018 (180.000). 

Styret har ivaretatt en sunn økonomistyring i forbundet, og midlene har etter Kontrollkomiteens 

oppfatning blitt benyttet til å fremme aktivitet og utvikling av idretten.  

 

Sluttkommentar 

Kontrollkomiteen er fornøyd med at styret har tydeliggjort i sine rapporter til komiteen av hva som 

fremgår av regnskapet hva som er anvendt til utdanning og utvikling, og hva som er blitt tildelt og 

anvendt av midler fra NIF. 

 

14. Mars 2017 

 

 

           

---------------------------   ------------------------------   

Ian Clark    Sjurd Skutlaberg 

Leder     Medlem     

          


