Til Årsmøtet i Nesoddens Idrettsforening

Kontrollkomiteens ÅRSBERETNING for 2017

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIF-s lov § 2-12 er å føre tilsyn med Nesodden IF-s økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at Nesodden IF-s 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 Nesodden IF-s drift og finansielle stilling, forvaltning og drift.

Kontrollkomiteen i 2017 har bestått av de samme 4 personer som i 2016. Det er avholdt regelmessige
møter ca. annen hver måned med gjennomgang av foreliggende regnskap. Komiteens medlemmer
møter stort sett fulltallig og behandler andre saker av interesse. Komiteens medlemmer har videre
deltatt helt eller delvis på utvalgte styremøter i hovedlaget. Videre er det ført samtaler med
klubbens ledelse.
Kontrollkomiteen har i løpet av 2017 ikke funnet behov for oversendelse av nummererte brev. Våre 3
nummererte brev i 2016 er for øvrig ikke besvart utover at mottak er bekreftet. Komiteen vil derfor
minne om at det er ønskelig at våre skriftlige henvendelser besvares fortløpende.

Kontrollkomiteen finner at klubbens økonomi er tilfredsstillende ivaretatt. Det er gledelig at noen av
gruppene har tillatt seg å bruke noe av reservene. Altfor store kontantreserver kan utløse spørsmål
fra skatteetaten om vi er uheldige.
Kontrollkomiteen bemerker at regnskapstallene ved flere anledninger har innkommet sent, hvilket
gjør kontrollarbeidet mindre effektivt. Dette antas ha sammenheng med de personalendringer som
har funnet sted i administrasjonen i løpet av fjoråret.
Kontrollkomiteen har videre engasjert seg i spørsmålene omkring forholdene i fotballgruppa, med
bakgrunn i at klubben først og fremst skal drive breddeidrett. Eventuell satsing på elitelag skal ikke gå
på bekostning av trivsel og breddeidretten, men heller vokse fram av et solid grunnlag med god
rekruttering og trivsel.
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Forts. Kontrollkomiteens Årsberetning 2017

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår
av denne beretning.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Nesodden IF årsregnskap for 2017
godkjennes av årsmøtet. Kontrollkomiteens vurdering av Nesoddens Ifs finansielle stilling,
forvaltning og drift er at klubben er veldrevet, med god økonomi og nødvendig transparens.

Kontrollkomiteen stiller til gjenvalg.

Nesoddtangen, 9. april 2018

…………………………………………………

……………………………………………………

Peter Klaveness

Hanne Gilbo sign.
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