Til årsmøte i Gran Idrettslag

Kontrollutvalgets beretning for 2020
Kontrollutvalgets oppgaver:
Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har
forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og
økonomiske rammer.
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en uttalelse
til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter og avgi en beretning til årsmøte/ting.
Kontrollutvalgets arbeid:
Kontrollutvalget har i perioden kommunisert med daglig leder Harald Bjøralt, styreleder Gisle Berget og Gran IL
sin revisor. Utvalget har fått tilgang til alle dokumenter vi har bedt om, herunder møtereferater, årsberetning
og årsregnskap.
Kontrollutvalgets handlinger:
Kontrollutvalget har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget
har funnet det nødvendig å gjennomgå. Kontrollutvalget har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Gran
Idrettslag sin daglige leder og revisor. Styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for
2020 er gjennomgått.
Regnskapet viser et overskudd på kr 375 673, og ved årsavslutning 2020 økte den frie egenkapitalen med samme
beløp.
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til forvaltningen av idrettslaget:
Dette året har vært preget av korona-restriksjoner og mindre aktivitet enn normalt for hele idrettslaget, noe
som naturlig nok har preget alle undergrupper. Til tross for dette har man også i 2020 klart å drive økonomisk
forsvarlig og med den aktivitet man har hatt mulighet til innenfor de nasjonale og lokale myndigheters råd og
retningslinjer.
Økonomien er sunn i idrettslaget som helhet og i alle undergrupper i Gran IL, og man har i flere år gjort
avsetninger for framtidige vedlikeholdskostnader. Det er i løpet av dette året lagt gode planer for omfattende
vedlikehold på fotballbaner, tennisbaner og annen infrastruktur som skal gjennomføres de kommende årene.
Konklusjon:
Kontrollutvalget har ingen merknader til det forelagte regnskapet, og anbefaler at styrets årsmelding og Gran
Idrettslag sitt årsregnskap for 2020 godkjennes av årsmøtet.
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