
Til årsmøtet i Klæbu Idrettslag

Kontrollkomiteens beretning for 2020

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Klæbu idrettslags økonomi.

Kontrollkomiteen skal påse at Klæbu idrettslags 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 årsmøtet. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om
at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir et
korrekt uttrykk for Klæbu idrettslags drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang
av regnskapene vurdere Klæbu idrettslags finansielle stilling, forvaltning og drift.

Kontrollkomiteens arbeid i perioden har bestått av gjennomgang av årsoppgjøret. Kontrollkomiteen har
benyttet Norges idrettsforbund sin sjekkliste som veiledende for sitt arbeide, med vekt på forvaltning,
intern kontroll og regnskapsførsel i idrettslaget.

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet.

Vi har gjennomgått årsmøteprotokoll, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å
gjennomgå. Kontrollkomiteen har ikke fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Klæbu idrettslags styre.
Kontrollkomiteens leder har hatt et møte med engasjert revisor. Styrets årsberetning for 2020 er ikke
fremlagt, og det styrebehandlede årsregnskapet for 2020 er gjennomgått.  Vi har ikke fått forelagt
revisjonsberetningen for 2020.

Det materialet vi har fått oss forelagt gir foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av denne
beretning. Bemerkningene er blant annet angitt i vedlagte Brev 1-20 og 1-21. Kontrollkomiteen fikk svar
på Brev 1-20, men ikke på Brev 1-21. Kontrollkomiteen hadde et møte den 04.03.21 med styreleder i HS
om innholdet i sistnevnte brev. Utover forholdene påpekt i brevene vurderer Kontrollkomiteen at en
lønnskostnad i hovedlaget på ca 130.000 kr til medlemsansvarlig innleid på timer burde vært behandlet av
HS i forkant. En slik behandling kan vi ikke se at har skjedd.

Saksdokumenter for årsmøte fikk vi forelagt sent på kvelden 27.05, dermed har vi ikke hatt mulighet for å
komme med eventuelle merknader i denne rapporten. Vi vil ettersende dette om vi finner behov for det.

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet.

Kontrollkomiteen anbefaler at Klæbu idrettslags årsregnskap for 2020 godkjennes av årsmøtet.

Klæbu, 27 mai 2021

Sign Sign
Terje Sjøli Ola Lædre

Vedlegg: 1) Brev 1-2020 fra kontrollkomiteen og 2) Brev 1-2021 fra kontrollkomiteen


