
Kontrollutvalgets beretning for 2020

I henhold til NIFS lov 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Bærum Seilforening sin beretning.

Kontrollutvalget har bestått av følgende personer:
• Bjørn S. Havsgård

Inge-Magnar Olerud
• Espen Kuhle (varamedlem)
• Kristine Briså (varamedlem)

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig:

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med
organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus

på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i

samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte, og avgi en

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte.

Vi har utført følgende handlinger:

Kontrollkomiteen har gjennom året fått løpende økonomirapportering fra styret samt rapporter fra

styremøtene. Dette har gitt oss mulighet til å følge med uten egne møter, da det vi har sett ikke har gitt
grunnlag for spesiell oppfølging. Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre

dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt

om fra idrettslagets styre. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede

årsregnskapet for 2020.

Vi har gjennomgått revisors beretning. For regnskapsrevisjon vises til revisjonsberetning.

Regnskapet viser et overskudd på kr 1.108.417, og ved årsavslutning 2020 økte den frie egenkapitalen med

kr 134.134.

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget:

Kontrollutvalget vurderer det som at styret har fulgt opp årsmøtets vedtak. Økonomirapporteringen har

blitt bedre de siste årene, og på tross av at 2020 var et år med store begrensinger på arrangementer ble

resultat et overskudd på over en million. Dette er imponerende, men det er fortsatt rom for forbedringer,

så kontrollutvalget oppfordrer styret for fremtiden til å føre et «kontantstrømsregnskap» og budsjett for

kontroll som en del av løpende rapportering.

Konklusjon

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Bærum Seilforenings årsregnskap for 2020 godkjennes av

årsmøtet,

ærum, 1 .2 1
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