Bærum Seilforening

Kontrollutvalgets beretning for 2021
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
• Christian Gundersen (varamedlem)
• Kristine Briså (varamedlem)
Kontrollutvalgets oppgaver; jfr. Bærum Seilforenings lover § 20
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 og avgi en beretning til årsmøte/ting.
Kontrollutvalget skal få oversendt alle relevante dokumenter, herunder; innkallinger og saksdokumenter til
styremøter, protokoller fra styremøter, tilgang til styrets filområde. Kontrollutvalget skal også ha tilgang til
alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.
Kontrollutvalget skal vurdere om styrets medlemmer styrer og forvalter foreningens midler og øvrige
ressurser forsvarlig og i samsvar med anerkjent forretningsskikk og i overensstemmelse med foreningens
vedtekter.
Kontrollutvalget skal vurdere om styret gjennomfører Årsmøtets vedtak og følger opp dets henstillinger.
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Tilgang til informasjon
•

Kontrollutvalget har ikke hatt de definerte tilganger til Dropbox og Trello, på tross av flere
etterlysninger til Styret, men foreningens sekretær har oversendt referater og regnskap løpende.

Regnskapet
•

•

Kontrollutvalget har fått tilsendt løpende økonomirapportering, jfr. punktet over. To av
kontrollutvalgets medlemmer hadde en foreløpig gjennomgang av regnskapet med kasserer den
24.02.2022. Revidert regnskap ble først presentert den 10.3.2022. Kontrollutvalget registrerer at
det har vært et meget høyt forbruk:545k i reparasjon og vedlikehold på Sarbuvollen og Ytre
Vassholmen. Differansen mellom IB 1.1.2021 og UB 31.12.2021 for anleggsmidler gir en økning på
128k, og årets avskriving er 240k. Legges dette til reparasjonskostnadene, så blir totalen 904k.
Dette synes ikke å ha hatt dekning i budsjettet.
Vi anbefaler at Styret foreslår vedtektsendring før årsmøtet for 2022, slik at investeringsoverskridelser f.eks. ut over 250k NOK skal presenteres og godkjennes av Kontrollutvalget før slike
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investeringer gjennomføres. Vi har ingen ytterligere kommentarer ut over det som Revisor har
anmerket

Ny avtale med Sports Partner om Skagen Race
•

Foreningen har hatt en lang prosess med Sports Partner om en ny avtale om Skagen Race.
Kontrollutvalget har fått uttale seg om de ulike forslag, og har hele tiden hatt prinsipielle
innvendinger. Dette har gått på bl.a. varighet av avtalen (10 år), avregningsmodell, GDPR
samtansvar og forpliktelser for begge parter. På tross av at den gjeldende avtalen dekker regattaen
i 2022, har det vært et voldsomt press på å få inngått ny avtale allerede høsten 2021. Nå synes det
som at foreningen er i ferd med å inngå en ny avtale uten at annet enn varigheten er endret. Og
kontrollutvalget har ikke blitt presentert siste versjon med alle vedlegg.

Ny avtale med Waka Waka om Sommerleiren
•

Kontrollutvalget har også blitt forelagt ny avtale med Waka Waka om sommerleiren. Den har vi
ingen innvendinger til, da den bl.a. er provisjonsbasert.

Samarbeid med Styret
•

Kort tid etter årsmøtet i 2021 ble det sendt et varsel fra avgått styreleder. Det var også mye støy
om resultatet av valget på årsmøtet 2021, og det virker som om disse sakene ikke er blitt fulgt opp
av Styret.

Forberedelse til årsmøtet i 2022
•
•

•

Vi tillater oss å minne om kontrollutvalgets oppgaver; «Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag
til vedtak som skal behandles på årsmøte».
Kontrollutvalget ble først den 11.3 oppmerksom (via foreningens hjemmeside) på Styrets 3 forslag
som skal behandles under punkt 6 på årsmøtet (innkomne forslag og saker); 1 Endring av
foreningens lover, 2 Endring av foreningens organisasjonsplan og 3 Økning av låneramme.
Kontrollutvalget er av den oppfatning at punkt 1 og 3 helt klart skulle vært forelagt oss i god tid før
årsmøtet.
Kontrollutvalget hadde pr. 10.3 ikke sett Styrets forslag til Årsberetning for 2021.

Budsjett for 2022
•

Tidlig den 11.3 ble det lagt ut budsjettforslag for 2022 på foreningens hjemmeside. Det det synes
som om det planlegges for bruk av fondene som er i strid med vedtektene for begge fondene, og
derved det som er arvelaters vilje. Det er også en risiko knyttet til et slikt lån dersom banken sier at
dersom verdien av fondene faller under en viss verdi, si en belåningsgrad på 85%, så står banken
fritt til å realisere og motregne mot lånet.
Dersom Årsmøtet godkjenner låneopptak, skal vilkårene for lånet oversendes Kontrollutvalget for uttalelse
før avtale inngås. ref. paragraf 21.1 B

Bærum, 14.03.2022

Bjørn S. Havsgård
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