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KONTROLLUTVALGETS BERETNING FOR 2020
Kontrollutvalget har gjennomgått IL Hemings årsberetning med årsregnskap for 2020.
Årsregnskapet viser et overskudd på NOK 4.188.675,- for IL Heming, hvorav NOK 400.000,avsettes til rehabilitering av garderober og NOK 100.000,- til kostnader for prosjekt "ny
gymsal" mens resterende NOK 3.686.878,- foreslås overført til fri egenkapital.
Det konstateres at revisor mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av foreningens økonomi
og er ført i tråd med gjeldende forskrifter fra Norges Idrettsforbund, regnskapsloven og god
regnskapsskikk for små foretak samt at opplysningene i årsberetningen vedrørende årsregnskapet og betingelsene for fortsatt drift samsvarer med gjeldende lovgivning. Kontrollutvalget er ikke kjent med noen forhold som rokker ved revisors konklusjoner og anbefaler at
regnskapet for 2020 godkjennes.
I henhold til gjeldende lov for idrettslag skal årsmøtet avholdes innen utgangen av mars hvert
år. På grunn av Covid-19-pandemien har Oslo Idrettskrets gitt fristutsettelse til 31. desember
2021 for avholdelse av årsmøtet.
Covid-19-pandemien har medført store organisatoriske utfordringer for idrettslaget som blant
annet har ført til nødvendigheten av å gjennomføre permitteringer av ansatte. Permitteringsprosessen er gjennomført på en betryggende måte, og der hvor det har vært mulig er
permitteringer trukket tilbake.
Kontrollutvalget er for øvrig av den oppfatning at idrettslaget forholder seg til Covid-19pandemien i henhold til retningslinjer som gis av myndighetene og Norges Idrettsforbund.
Kontrollutvalget har bl.a. også gjennomgått samtlige oversendte styrereferater. Vi har ikke
avdekket forhold som tyder på at IL Hemings lover ikke blir fulgt, eller at vedtak i besluttende
organer ikke følges opp. Tvert imot er det et klart inntrykk at så vel styret, som
administrasjonen og idrettslaget for øvrig, er velfungerende og at driften er meget god.

Oslo, 27. mai 2021

________________________
Nicolas Brun-Lie

________________________
Pål-Fredrik Hjort Kraby
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