
Kontrollkomiteens beretning for 2017

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:
Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFS lov § 2-12 er å føre tilsyn med Norges Triatlonforbunds (NTF)
økonomi.

Kontrollkomiteen skal påse at NTFs 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 tinget. 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 NTFs drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene
vurdere NTFs finansielle stilling, forvaltning og drift.

Det har vært avholdt et møte med generalsekretær og president 26.mai 2017. Deltagere fra
kontrollkomiteen har vært Erik Guldhav og Line Foss. Leder i kontrollkomiteen, Erik Guldhav har hatt et møte
med president i forkant av tinget i Stavanger 2017. øvrig kontakt har foregått på mail.

I forkant av forbundstinget november 2017 mottok leder av kontrollkomiteen henvendelse vedrørende to
saker hvor ytterligere avklaring og undersøkelser var ønskelig. Umiddelbart etter forbundstinget gikk
kontrollkomitteen igang med innheting av nødvendig informasjon fra relevante parter. Evalueringene av
nevnte saker ble ikke ferdigstilt i 2017, og forsetter således inn i 2018. Det er opprettet protokoller på
sakene:

• KK/NTF-1/17 Arrangement i Bergen habilitet.

• KK/NTF-2/17 NorTri AS.

• KK/NTF-3/17 Arbeidsmiljø NTF.

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet:
Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2017 og det styrebehandlede årsregnskapet for
2017. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2017 som bekrefter at årsregnskapet
er ført i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

NTF hadde et økonomisk resultat i 2017 på 11 656 kr. Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte
regnskapet.

Kontrollkomiteen har gått gjennom styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet
nødvendig å gjennomgå. Komiteen har fått alle opplysninger fra NTFs administrasjon og revisor som vi har
bedt om.

Konklusjon:
Det materiale kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlige bemerkninger ut over
det som er nevnt ovenfor i forbindelselse pågående undersøkelse av overnevnte saker kontrolkomiteen ble
gjort oppmerksom på i november 2017.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og NTFs årsregnskap for 2017 godkjennes.
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