Geilo Idrettslag – Kontrollkomitéen.
ÅRSMELDING FRA
KONTROLLKOMITÉEN I GEILO
IDRETTSLAG - 2016
Kontrollkomitéen har
bestått av:

Rangdi Skorve, valgt for 2 år i 2015, på valg i 2017
Børre Evensen, valgt for 2 år i 2016, på valg i 2018
Karianne Øyo, vara, valgt for 2 år i 2015, på valg i 2017
Åshild Lunåshaug, vara, valgt for 2 år i 2016 , på valg i 2018

Aktivitet

Kontrollkomitéen har valgt å delta på de aller fleste styremøtene. Totalt 8 styremøter
av i alt 11 fra årsmøtet 30.03..2016 til d.d., medregnet 2 ekstraordinære.
Kontrollkomitéen har fra årsmøtet 2016 til d.d. mottatt alle sakspapirer med
vedlegg og alle daglig leders orienteringer før avholdte møter.
Kontrollkomitéen ble av styret i sak 17/16 bedt om å gjøre en vurdering av
hvorvidt vedtak i sak 16/16 var i tråd med prosjektbeskrivelse og mandat
for Organisasjonskomitéen for Skarverennet. Kontrollkomitéens
behandling og vurdering ble sendt styret i en uttale datert 29.03.16.
Kontrollkomitéen har ellers ikke hatt noen innvendinger til forvaltningen av
de fullmakter styreleder og styret ble gitt på årsmøtet 2016.
På hvert styremøte har daglig leder orientert styret om den økonomiske
situasjonen og framdriften i saker vedtatt i sportslig plan, i
organisasjonsplan, i budsjett og i investeringsbudsjett for 2016 på årsmøtet
30.mars, 2016.
Kontrollkomitéen opplever samarbeidet mellom daglig leder og styret som
godt.
Kontrollkomitéen vurderer dialogen og samarbeidet mellom styret og
gruppene som godt.
Grunnlaget for Kontrollkomitéens arbeid ligger i Norges Idrettsforbunds
lover (§ 2-12 Kontrollkomitéen) , Geilo Idrettslags lover og også
Verdigrunnlag og etiske retningslinjer for Geilo IL er trukket inn i
drøftinger i styret.
Av viktige saker kan nevnes:
- Ny Skarverenns-app
- Voss – Geilo – sykkelritt
- Skarverittet fortsatt satt på vent
- Fritid for alle
- Kurs, seminarer og aktivitetsuker
- Geilo IL og asylsøkere i Hol
- Samarbeid om Fysisk aktivitet i skolen
- Samarbeidsavtale Hol kommune – Geilo IL
- Hol Idrettsråd
- Mandat Skarverennet 2016 – en avklaring

-

NM- Freeski
Mandat Skarverennet 2017
Media-ansvarlig i Skarverennet
Privatlag i skiskyting – Team Mesterbakeren
Stipendtildelinger
Sponsoravtaler
Geilo IL-bekledning og sponsorene.
Oppfølging av planer og planarbeid
Tilsetting av Aktivitetskoordinator, fast
Tilsetting av Skarverennskoordinator, fast
Økonomioppfølging i grupper og hovedstyret
Budsjett 2017
Fondsavsettinger
Bokkomité knyttet til 2017-jubileet
100-års-jubiléet 02.12.17

Idrettslaget ivaretar gjennom egen dugnadsinnsats og avtalebasert
samarbeid med andre lokale lag og foreninger, samfunnsengasjement i
lokalsamfunnet som bidrar til den nasjonale satsinga på folkehelsa.
Idrettslaget som organisasjon bidrar sterkt til å sikre barn og unge , breddeog toppidrettsutøvere, gode oppvekst- og utviklingsvilkår i Hol kommune.
Kontrollkomitéen har ingen kommentarer til saksforberedelser fra daglig
leder eller til styrets behandling av enkeltsakene. Kontrollkomitéen vil
likevel understreke viktigheten av at innkallinger med sakliste kommer i
god tid før styremøtene skal avholdes.
Norges Idrettsforbunds og Geilo Ils lover er fulgt.
Geilo, 20.03.2017
Rangdi Skorve

Børre Evensen

