
BERETNINGEN	  FRA	  KONTROLLKOMITEEN	  pr	  1.nov.	  2013 
Det har vært avholdt 1 møte i kontrollkomiteen pr 1.november 2013, og for øvrig kontakt på mail.  

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at 
organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 
rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets 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 regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter 
gir et korrekt uttrykk for drift og finansiell stilling.  

På grunn av at det på tinget ble vedtatt å flytte årsmøtet til høsten, har ikke kontrollkomiteen fått to 
fulle perioder. Det foreligger altså ikke et revisorgodkjent årsregnskap for 2013. Det er derfor tatt 
utgangspunkt i regnskap pr.1 oktober 2013, samt styrets prognose ut året1.  

NTF hadde pr 1.oktober 2013 et økonomisk resultat på 730.016 kroner, og prognosen tilsier et 
overskudd ved utgangen av året på 151.400 kroner. Det ser dermed ut til at noe av underskuddet fra 
2012 hentes inn, og ifølge styret har det vært bevisst styring og nøkternhet i denne perioden. Det er 
komiteens inntrykk at denne styringen ikke har gått på bekostning av vedtatt aktivitet.  

Foreldrebetaling (egenandeler) til toppidrettssatsingen for triatlon har økt i perioden, og er på over 
40 %. Komiteen stiller spørsmål ved om dette kan hemme realiseringen av det strategiske målet 
innen  ”toppidrett og rekruttering”.  Komiteen  har  notert  seg  at  utøvere innen vintertriatlon får full 
kostnadsdekning, og i tillegg diettgodtgjøring. Bruk av midler til Vintertriatlon skal underlegges den 
samme styring og oppfølging som øvrige midler, og styret anmodes om å påse at dette er tilfellet. 

Kontrollkomiteen har, ut over dette, ingen merknader til regnskapet pr. 1.oktober 2013. 

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet 
nødvendig å gjennomgå. Komiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om. Det materiale 
kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlig bemerkninger.  

Kontrollkomiteen har pr. 1.november 2013 god grunn til å tro at særforbundet styres på en 
hensiktsmessig og forsvarlig måte, og at disposisjoner og prioriteringer er i tråd med de vedtak som 
er fattet på tinget. En fullstendig gjennomgang må imidlertid forbeholdes neste kontrollkomite, når 
revisorgodkjent årsregnskap og årsberetning foreligger for hele 2013. 

Dato: 1.november 2013 

 

Erik Guldhav                                                 Line Foss   Ole Richard Holm-Olsen 
Leder     Medlem   Medlem  
       

                                                           
1 Regnskap og prognose pr 1.oktober ble presentert av styret og idrettens regnskapskontor i møte på idrettens 
hus i oktober 2013.  


