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Kort om kon%roOlkomlteens oppgaver og rolle MOF §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.

K tr rll
Leder: Ian Clark (ØHIL Royals), Medlem: Mona B. Ludvigsen (Oslo Alligators).

Kontrollkomiteen har mottatt fra Styret: regnskap og Årsrapport for 2017. Det har ikke vært behov
for å be revisor utføre spesielle revisjonshandlinger for perioden.

Regnskapet og oversikt over utgifter og inntekter til utviklingsbasene prosjekter var god. Ved
gjennomgangen, fant kontrollkomiteen følgende som vi presenterer for Årsmøte:
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President Sven Richard Tønnessen (Oslo Alligators)

Visepresident Aleksander Nilsen (NTNUI Knickers)

Styremedlem Marthe Overgaard (Trimius Miners)

Styremedlem Marit Alice Fjelldal (Trondheim Baseball)

Styremedlem Erlend Blom (Trimius Miners)

Varamedlem Jason W. Smith (Rælingen Baseballklubb)

Styremøter

I styrets valgperiode 2017 ble det avholdt 7 ordinære styremøter. Det deltok gjennomsnittlig 4
styremedlemmer i styremøtene. Alle 7 Protokoll fra styremøtene er publisert på NSBF websidene.

I tillegg ble det avholdt arbeidsmøter for styret i forbindelse med NSBF-konferansen i Oslo, 21.-22.
oktober. Samtlige styremedlemmer unntatt vara var til stede på arbeidsmøtene.

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

Regnskapet er avsluttet med et positivt driftsresultat på kr 241 522,-, som etter finansielle poster gir
et overskudd på kr 269 490,-, mot et budsjettert underskudd på 395 976,-,. Styret foreslår dette ført
mot akkumulert overskudd.

Dette gir forbundet en positiv egenkapital på kr 2 988 233,-, for 2017 mot kr 2 594 791,-, for 2016.

Kontrollkomiteen ser positiv på at NSBF-styret og i henhold til strategiske satsningsområder.

Pengene satt av til barn og ungdom gjenspeiler det strategiske satsingsområdet barn og ungdom.
Likeså med pengene satt av til anlegg. Pengene til breddeidrett understøtter verdiene grenseløse og
økende. Pengene satt av til landslaget er både i tråd med verdien ytende, og at landslaget sitt formål

er å være til inspirasjon for barn og unge, fremfor å være en ren elitesatsing.

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.

Ian Clark

Leder

15. Mars 2018

Mona B. Ludvigsen

Medlem
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