Årsberetning fra Kontrollkomiteen i IL Jardar for 2019
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til årsmøtet.
Det har vært avholdt to møter i kontroll komiteen i 2019/2020 i tillegg til kommunikasjon på mail og telefon
kontakt.
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Jardars 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 årsmøtet.
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 regnskapet:


Kontrollkomiteen ser at driften og forpliktelsene som Jardar har i forbindelse med Fransekleiva har
blitt fulgt opp i 2019 og det foreligger nå et driftsbudsjett som balanserer Jardar sine forpliktelser og
viser at kostnads nivå er under kontroll. Viktig at dette følges opp også fremover for å sikre at denne
trenden fortsetter og Jardars rolle som en ansvarsfull eier fortsetter sammen med de andre
klubbene.



Kontroll komiteen ber Jardar sørge for å ha fokus på håndtering av uforutsette hendelser og kriser. I
2019 var det ingen ekstraordinære eksterne faktorer som påvirket klubben men vi ser at i 2020 vil
pandemien relatert til covid-19 ha en stor effekt på både drift, aktivitet og økonomi. Det er viktig at
klubben har en plan for hvordan uforutsette hendelser skal håndteres. Dette gjelder mandat, roller,
styringsmekanismer, eskalering og informasjon ut til medlemmene.

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det
nødvendig å gjennomgå. Komiteen har fått alle opplysninger fra idrettslagets administrasjon og revisor som
komiteen har bedt om.
Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2019 og det styrebehandlede årsregnskapet for
2019. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Kontrollkomiteen har
fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2019, og revisor har avgitt ren beretning.
Det materiale kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlig bemerkninger utover det
som fremgår av denne beretning.
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Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2018 godkjennes av
idrettslagets årsmøte.
Dato: 22.04.2020
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