Kontrollutvalget beretning for 2020
Kort om Kontrollutvalgets oppgaver og rolle (NIF §2·18):
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollutvalget 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.
Kontrollutvalget skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere organisasjonsleddetsfinansielle
stilling, forvaltning og drift.

Kontrollutvalget
Leder: Nicole Renee Fett
Medlem: Christine Elisabeth Rodriguez Skogli
Utvalget har 2. juli mottatt årsrapport, regnskapsrapporter fra Idrettens regnskapskontor og
revisørens beretning. Regnskapsrapportene var oversiktlige, og inkluderte blant annet hovedbok pr
prosjekt, balanserapport og resultatrapport pr prosjekt.

Styret
President Aleksander W Nilsen (Trondheim Baseballklubb)
Visepresident Alice Heimsjø Fjelldal (Trondheim Baseballklubb)
Styremedlem Marte Hoaas-Myhre (NRK Ninjas)
Styremedlem David Schroeder (Sandefjord Vikings)
Styremedlem Vilde Hagen (Drammen Loggers)
Styrets arbeid
Det er kontrollutvalgets oppfatning at styret har fungert i henhold til de funksjoner og ansvar et
styret har for å sikre god kontroll med forbundets økonomi og generalforsamlingens vedtak.
Kontrollutvalget er enig i styrets strategiprioritering, som også er i tråd med generalforsamlingens
vedtak.
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Økonomistyring
Basert på de mottatte rapportene, er regnskapet avsluttet med et positivt driftsresultat på kr
47 003, som etter finansielle poster gir et overskudd på kr 67 705, mot et budsjettert underskudd.
Koronarestriksjoner satte derimot klare begrensinger for drift og driftsresultatet bærer preg av dette.
Styret foreslår i sakslisten til Årsmøtet, dette ført mot akkumulert overskudd. Overskuddet foreslås ført
mot akkumulert overskudd, som gir en positiv egenkapital på kr 3 084 269 for 2020 mot kr 3 016 564, for
2019. Styret har, etter kontrollutvalgets oppfatning, ivaretatt en sunn økonomistyring i forbundet, og
midlene har blitt benyttet til å fremme aktivitet og utvikling av idretten.
Sluttkommentar
Da kontrollutvalget ikke hadde mottatt nødvendige dokumenter før Årsmøte, var det ikke mulig for
utvalget å gi noen endelig anbefaling til Årsmøte om styrets årsberetning og årsregnskap for 2020.
Beretningen var ferdig 1. august 2021.
Ønsker samtidig å presisere at basert på tilgjengelig dokumentasjon pr i dag, er utvalget generelt
fornøyd med styrets arbeid og har således ingen grunn til å tro at årsberetningen ikke bør
godkjennes.
Utvalget anbefaler til neste år at styret og generalsekretær informerer og sender saksdokumenter
i god tid i forkant av Årsmøte.

1. august 2021

Nicole Renee Fett
Leder
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