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Til ekstra ordinært årsmøtet i HSIL, 26. april 2022

Rapport fra kontrollkomiteen – 2022
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:
Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med idrettslagets økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at lagets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak,
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i
samsvar med beslutninger fattet av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at
den interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
Kontrollkomiteen skal påse at årsregnskap og delårsregnskap gir et korrekt uttrykk for lagets
drift og finansielle stilling.
Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet:
Kontrollkomiteen har i perioden mottatt lite informasjon fra styret og administrasjon, og ser at
klubben vil være tjent med et bedre samarbeid mellom kontrollkomite og klubbens ledelse.
Komiteen anbefaler at det for kommende perioder avtales minst to årlige møter der hhv
halvårsregnskap og årsregnskap fremlegges med kommentarer fra både hovedstyre og
gruppene. For at kontrollkomiteen skal kunne utføre de kontrollene de er satt til av klubbens
årsmøte, bør i tillegg alle protokoller fra klubbens styremøter (hovedlaget) fortløpende
oversendes kontrollkomiteen. Begge deler bør skje uoppfordret og på initiativ fra klubbens
administrasjon eller styre.
Det ble i møte med styret tidlig i 2022 bedt om at det i forkant av årsmøtet blir avholdt et
møte mellom revisor og kontrollkomite, for gjennomgang av årsregnskap for klubb og
grupper. Et slikt møte er ikke avholdt. Det ble avholdt et møte med klubbens administrasjon,
styreleder og to styremedlemmer onsdag 20. april, der regnskapet for klubben, som var
tilsendt i forkant, ble gjennomgått. Kontrollkomiteen meldte at tilsendt regnskap, etter deres
oppfattelse, alene ikke er nok til å få en god oversikt over klubbens økonomiske
disposisjoner. Komiteen etterlyste derfor regnskapet for HSIL driftsselskap og en bedre
presentasjon av gruppenes regnskap. Foreløpig regnskap for driftsselskapet ble fremlagt og
gjennomgått i møtet, og det ble også fremlagt en oversikt som viste gruppenes inntekter og
kostnader, mot budsjett og fjorår.
Øvrige punkter:

Kontrollkomiteen har i perioden avdekket brudd på NIFs lov § 2-6. Valgbarhet og
representasjonsrett for arbeidstaker. Punkt 2 «En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke
valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i organisasjonsleddet eller overordnede
organisasjonsledd. En arbeidstaker i et lag i en idrettslagsallianse er ikke valgbar til verv i
øvrige lag i samme idrettslagsallianse. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre
tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er
opphørt». Forholdet gjelder et valgt styremedlem som i perioden ble ansatt i en administrativ
stilling, uten å fratre sitt styreverv. Forholdet er rettet opp, og vedkommende har nå fratrett
sitt verv i hovedstyre.
Konklusjon:
Etter gjennomgang av tilsendte dokumenter og muntlig oppfølging i møtet 20. april, anbefaler
kontrollkomiteen at styrets beretning og årsregnskap godkjennes av årsmøtet.
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