ÅRSBERETNINGEN FRA KONTROLLKOMITEEN I
Åssiden Idrettsforening for 2016
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til generalforsamling.
Det har vært avholdt 3 møter i kontrollkomiteen i 2016 i tillegg til at komiteens medlemmer har
jevnlig har fått tilsendt dokumenter angående foreningens økonomi, styre referatene samt
dokumentasjon rundt økonomien i fotballgruppa.
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 idrettslagets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og
delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for idrettslagets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen
skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere idrettslagets finansielle stilling, forvaltning og drift.
Kontrollkomiteen har følgende merknader til det forelagte regnskap:
For året 2016 har fotballavdelingen i praksis brukt opp sin egenkapital. Dette er uakseptabelt og det
forventes at fotballgruppen går med overskudd i 2017, slik at det gjenopprettes en buffer.
Kontrollkomiteen har gitt ÅIF’s styre og fotballgruppa konkret tilbakemelding på hvordan økonomien
i fotballgruppa bør håndteres. Det er spesielt viktig at det settes opp konkrete planer for
gjennomføring av de inntektsbringende tiltakene og at utgiftene kontrolleres slik pålagt. Manglende
inntekter må føre til reduksjoner på utgiftssiden.
Kontrollkomiteen har også blitt kontaktet angående bruk av midler fra damegruppa som ble oppløst.
Det er gjennomgått og avtalen som er inngått er klar og regulerer dette på en god måte.
Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2016 og det styrebehandlede
årsregnskapet for 2016. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapsloven.
Det materiale kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlig bemerkninger
utover det som fremgår av denne beretning.
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2016 godkjennes av
generalforsamlingen.
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