NBF Kontrollkomité
Årsberetning 2017

Innledning
Kontrollkomitéen er Tingets instrument for og har sitt virke knyttet til kontroll av Norges Bueskytterforbunds
forbruk og forvaltning, nedfelt i "Lov for Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paraolympiske komité", § 2 – 12
Kontrollkomité. NIF sin Lov er øverste Lov i idretten i Norge og en Lov som alle forbundslover, ‐styrer, ‐
administrasjoner samt komitéer og utvalg må forholde seg til og også etterleve. Loven kan bare endres på
Idrettstinget. Der et forbunds egen Lov ikke dekker et område gjelder øverste Lov, foran fortolkninger.
Komitéen har i perioden bestått av; Leder, Vigdis Skintvedt Gjone og medlem Svein‐Ole Sjøtun, varapersoner har
vært Anette S. Andersen og Helge Møller. Alle komitéens medlemmer ble valgt på tinget 17.april.2016, og
perioden for denne rapporten omhandler fra årsskiftet 2016/2017 til årsskiftet 2017/2018.
Forbundsstyret har gjennomført 3 møter i perioden 2017. Referater fra Tinget og styremøtene samt regnskaper
som er oversendt er del av underlaget for komitéens arbeid. Komitéen har også ansvar for å følge opp forbundet
på forvaltning generelt, som er styrt gjennom flere av Norges Lover. Komitéen har gjennomgått Ting vedtak,
regnskaper og lover og sett de opp i mot den utøvelse styret og forbundet har utført i perioden.
Kontrollkomitéen har i perioden gjennomført ett møte, oversendt 2 Tilsynsbrev samt deltatt i ett møte med
Norges Idrettsforbund (NIF). Kontrollkomitéen har i løpet av perioden, 2017, mottatt 2 regnskap og 2
prosjektrapporter fra NBF, de er:
26.4.2017 Regnskap for nov – des 2016
15.6.2017 Regnskap pr mai 2017, fra Bueskytter Forbundets epostadresse
16.9.2017 Prosjektrapport med budsjett aug 2017, justert prognose fra General sekretærens adresse
12.1.2018 Foreløpig resultat rapport pr 31.12.2017, fra General sekretærens epost
I tillegg til ovenfor stående er det oversendt:
6.9.2017 Oppsummering av møtet med NBF og NIF hos NIF Gen.sek., vedr. rapport for 2016, fra NIF e‐post
11.10.2017 Svar på Tilsynsbrev 01/2017, Presidentens epostadresse
11.12.2017 Svar på Tilsynsbrev 02/2016, Presidentens epostadresse

Sammendrag
Kontrollkomitéen opplever at Presidentskapet i Forbundsstyret og Generalsekretæren ikke ønsker en grundig
gransking av sitt virke, dette er ikke endret fra 2016. Ut i fra referatene fra Forbundsstyret sine møter finner
Kontrollkomitéen at Forbundsstyret ikke har behandlet Tilsynsbrevene som samlet styre. Presidenten har
eksplisitt sagt at behandling av Kontrollkomitéen sine Tilsynsbrev bare utføres av ham selv og Gen.sek., og slik
ikke involvere styret i behandlingen. Kontrollkomitéen finner dette organisatorisk uetisk da styret ikke kan utøve
sine demokratiske rettigheter og muligheten for "kameraderi" – i mangel av bedre beskrivelse – kan utvikle seg.
Dette finner komitéen i seg selv alvorlig da styret sitt arbeid er å utøve og påse at forvaltning og regnskapsføring
er på et slikt nivå at den tåler en ekstern revisjon av forbundet og dets utøvelse av sin myndighet, gitt av Tinget.
For at organisasjonens medlemmer skal være godt informert om tilstanden til og forholdene i Norges
Bueskytterforbund er det Kontrollkomitéen mening at komitéens beretning legges ut årlig på Forbundets
hjemmeside. Kontrollkomitéen har ikke lagt inn forslag til Tinget på dette for inneværende år da den anser at
Presidentskapet og ny Generalsekretær selv ser at dette er en nødvendig del i en endring av organisasjonen.
Derimot er forslaget gjort klart slik at det kan presenteres til Tinget 2020 om endringen ikke gjennomføres.
På bakgrunn av de delvurderinger som kommer i årets beretning anbefaler Kontrollkomitéen at regnskapet for
2017 ikke godkjennes.
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Delvurderinger
Perioderapport for økonomi.
Komitéen har i perioden ikke mottatt det nødvendige underlaget for å kunne utføre en tilstrekkelig kontroll med
forbundets økonomi. Kontrollkomitéen mottok en "Hovedbokutskrift prosjektvis" sendt før vår beretning for
2016. Etter beretningen for 2016 har Forbundet valgt å redusere Kontrollkomitéens tilgang til informasjon om
Forbundets økonomi og slik hindre innsyn i transaksjoner som føres i "Hovedbokutskrift prosjektvis".
Kontrollkomitéen kan således ikke se om forbundet har tatt tak i noen av de avvikene vi beskrev i Årsberetningen
for 2016. Komitéen kan heller ikke se om der er nye avvik som er oppstått i løpet av regnskapsåret 2017, da
komitéen etter april 2017 ikke lenger mottar "Hovedbokutskrift prosjektvis" som underlag.
Ett alvorlig punkt fra "Hovedbokutskrift prosjektvis" oversendt i april er et lån gitt til en klubb uten at der er
oppført hvilken pant NBF har i klubbens midler eller utstyr og hvor betryggende denne panten er, jmf.
Likelydende lover – NBF Lov §13 (6) og NIF Lov §2‐14. Dette pantebrev skal omtales i egen regnskapsnote.
Dersom lånet er innfridd av klubben i perioden skal dette fremgå av regnskapet og den samme regnskapsnoten.
Denne fremgangsmetoden gjør det umulig å følge posteringer i regnskapet og øker mulighetene for uetiske
økonomiske disponeringer. Kontrollkomitéen kan dermed, som for 2016, ikke utelukke at det kan ha foregått
falske transaksjoner, eller ulovligheter.
Kontrollkomitéen påpekte at "Hovedbokutskrift prosjektvis" for november og desember 2016, var nær umulig å
følge gitt rotete postering og korrigering av mange poster. Da komitéen ikke har mottatt detaljert, eller noe
annet underlag fra NBF og at NBF ikke har kommunisert med komitéen om uryddig føring av hovedboken, kan vi
ikke si om dette punktet er ryddet opp i og om det er etablert en rutine for at denne type rot ikke skal oppstå.
Kontrollkomitéen kan for 2017 ikke si noe om nivået på personalkostnadene, gitt nytilsettinger, og om de har
øket utover det som var ment som høyt allerede i 2016 beretningen. Kontrollkomitéen mener fremdeles at
personalkostnader på rundt 30 % av forbundets økonomiske rammer, er høyt.
Kontrollkomitéen finner det svært alvorlig at der ikke finnes en økonomisk disponeringsmyndighetsmatrise som
begrenser størrelsen på uttak eller økonomiske disponeringer som ansatte eller medlemmer i styret kan gjøre
uten styrevedtak. Skal organisasjonen ha en trygghet mot underslag er dette en nødvendighet å etablere. En god
løsning vil være en begrensning på enkelt uttak og en totalbegrensning pr. kalenderår, eksempelvis: NOK100
000,‐ og NOK700 000,‐ (tallene er eksempel og ikke forslag fra Kontrollkomitéen)
Kontrollkomitéen kan ikke se at undergruppene har egne budsjetter/regnskaper som er knyttet til
prosjektregnskapet. Kontrollkomitéen mener det er alvorlig at de undergruppene som eksisterer ikke har annet
enn "en sekk med penger" uten at der er stilt klare krav til leveransen gruppen skal gjøre for den summen som er
gitt gruppen. Det er Kontrollkomitéen sin klare mening om at Styret må opprette egne underliggende budsjetter
for hver gruppe og komité som forbundet har og kommer til å opprette i fremtiden, da det letter arbeidet med å
kontrollere undergruppene sin pengebruk opp i mot vedtatte satsninger o.l. fra Tinget.

Perioderapport for forvaltning.
Komitéen har også i denne perioden etterspurt organisatoriske dokumenter, og som i 2016 så er de ikke forelagt
Kontrollkomitéen. Derimot har Presidenten i samtale med Kontrollkomitéens Leder i november lovet en
oversending av en bunke med dokumenter; og i e‐post med svarbrev på Tilsynsbrev ble det sagt at
organisasjonskartet var vedlagt – ingen av dokumentene har p.t. blitt mottatt.
Kontrollkomitéen mottok 11.des.2017 et brev fra NBF hvor de svarte ut store deler av de spørsmål som er stilt
NBF i 2016. Det bekymringsfulle ved svarene er at de synes å fremføre en holdning fra Presidentskapet og
Generalsekretær hvor de hever seg over eller i bestefall ikke forstår den myndighet og rettighet
Kontrollkomitéen har til innsyn i samtlige regnskaper med underliggende transaksjoner og den forvaltning som
Styre og administrasjon utfører på tildelt myndighet fra Tinget. Dette er i seg selv svært alvorlig da slik holdning
eller mangle på forståelse/kompetanse rundt forvaltnings‐ og økonomikontroll er viktig for å kunne gjennomføre
og dokumentere en trygg utøvelse av ansvaret knytet til stilling og verv.
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Organisasjonen står således ved utgangen av 2017 fremdeles uten Organisasjonsplan med fullstendig
organisasjonskart og en ansvars‐ og myndighetsmatrise som både beskriver og avgrenser all myndighet og alt
ansvar i alle ledd og grupper i organisasjonen. Organisasjonsplanen bør også inneholde nødvendige instrukser for
og beskrivelser av arbeidsområder for organisasjonens roller, verv, faste ansatte og alle former for innleide.
Av alle de dokumenter som er etterspurt i både 2016 og 2017, er det mest alvorlige av dokumenter som mangler;
retningslinjer for økonomisk styring og rapportering, ansvars‐ og myndighetsmatrisen og Organisasjonsplan med
organisasjonskart.
På lik linje som 2016 stiller komitéen seg tvilende til om de finnes i det hele tatt. Komitéen stiller spørsmål ved
om manglende etablering av dokumentene – og dermed den nødvendige struktur og ansvarslinjer – i seg selv
viser en manglende organisatorisk forståelse hos Presidentskapet og Generalsekretæren eller om det er et
resultat av holdninger hvor manglende dokumenter skaper en makt ubalanse i favør nevnte parter kontra
Generalforsamlingen / medlemmene.
Ansettelser og Habilitet
I forbindelse med de ansettelser som er gjort i perioden er det kommet mange bekymringsmeldinger vedrørende
habiliteten til Styret. Det er en realitet at organisasjonen ikke innehar et system som ivaretar vurderinger av
habilitet utover vår egen lov sin beskrivelse av området. Bekymringsmeldingenes essens er at "Styret ansetter
sine egne" og de etterlyser bruk av eksterne firmaer for å sikre at de personer som søker blir korrekt rangert
etter deres evner til å utføre jobben stillingen omfatter. Kontrollkomitéen er enig i at bruk av eksterne firmaer gir
større trygghet for en uhildet prosess.
Kontrollkomitéen har vært i kontakt med styremedlemmer for mer informasjon om prosessen for ansettelsene.
Det Komitéen har fått av svar er at styret ikke var presentert for en skriftlig instruks for utførelse av ansettelsen.
Det ble fremmet forslag om at arbeidsutvalget skulle vurdere, intervjue og å innstille kandidatene. Møtereferater
viser ikke at Styret gjennomførte en vurdering av habilitetsspørsmålet, og det er bekreftet i etterkant gjennom
samtaler med enkelte Styremedlemmer. Kontrollkomitéen fikk også oversendt en del informasjon fra søkere i
forbindelse med intervju prosessen, og handlingsmønsteret, slik Kontrollkomitéen leser dokumentasjonen, er av
en slik art at en kan trekke slutningen om at Presidentskapet i realiteten ikke var interessert i søkere som både
hadde høyere utdanning innen idrett, organisasjon eller ledelse. Dette finner Kontrollkomitéen svært
urovekkende da organisasjonen ikke får tilgang til ny og oppdatert kunnskap.
Manglende bruk av eksterne, uhildede og objektive rådgivere i slike prosesser bryter med oppfatningen av
"objektiv inhabilitet" og er til skade for organisasjonens renommé. Det er sterkt å anbefale at organisasjonen til
neste ansettelse har et vedtatt rutiner rundt habilitetsvurderinger og om bruk av eksterne firmaer for rangering
og innstilling av søkere samt at hele søkerlisten offentliggjøres på forbundets nettside før ansettelsen.
Om det å fremme Bueskyting
I perioden og også for 2016 har det vært gjort lite for å synliggjøre gode resultater fra stevner både her hjemme
og internationalt og slik fremme sporten. Synliggjøring via hjemmesiden og sosiale medier synes å ha vært uten
strategi, og de få sakene som har vært skrevet om kan i bestefall oppfattes å være etter innfallsmetoden. Skal
forbundet kunne være en attraktiv partner for en sponsor må der være artikler på hjemmesiden som fremmer
gode resultater, fair play hendelser i positiv retning, spesielle hendelser som er positive for idretten vår – så som
stipender fra "Buens Væpnere" til ungdom som har utmerket seg både på banen og utenfor eller VM‐medaljer.
På dette området, i h.h.t. vår egen Lov sin innledning, har forbundet sviktet over tid og Kontrollkomitéen kan ikke
se at forbundet har etablert en mediestrategi som del av sin totale strategi. Kontrollkomitéen ser det som
alvorlig at dette har utviklet seg over tid når der er gode muligheter for å få inn mere midler fra markedet.
Oppfølging av Tingvedtak
I Styremøtet 23‐25 november 2016 er der vedtatt flere budsjettendringer, dog så finner vi i budsjettet for 2017 at
postene 50013 og 50014 er justert slik, uten styrevedtak på justeringen: 50014 er nullet og overført til 50013.
Det betyr at Elitesatsing 3D‐Felt ble nedlagt med den konsekvens at midlene overførtes til Elitesatsing Compund.
En konsekvens som egentlig medførte at de midler som "sikteløse" hadde tilgang til ble sterkt utvannet.
Det ble videre vedtatt å redusere post 50019 med kr.80 000. I budsjettet for 2016 finnes ikke posten og den er
heller ikke til stede i budsjettet for 2017. Hva de kr.80 000 skulle brukes til er da ikke mulig å vite. Det som gjør
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saken mer alvorlig er at Posten ei heller har figurert i budsjetter og regnskaper fra 2013, etter det komitéen har
klart å avdekke. Kontrollkomitéen ser svært alvorlig på dette da det opereres med en budsjettpost som ikke
eksisterer og som overtid nok har akkumulert en sum som er langt større enn de kr.80 000 vi finner i vedtaket.
I samme styrevedtak ble det besluttet å øke post 32020 med kr.77 000,‐ Ved budsjettets oversendelse
20.desmber 2016 finner ikke Kontrollkomitéen igjen denne endringen på denne posten. I styrevedtaket sies det
ikke noe om hvor pengene hentes fra og ei heller om summen skal føres på inntekter eller på utgifter. Den
manglende justeringen i budsjettet medfører at Kontrollkomitéen ikke har oversikt over konsekvensen av
omdisponeringen av midlene. Det er svakt av styret å gjøre vedtak som ikke synliggjør fra – til omdisponeringer
samt også på hvilken side midlene skal føres i budsjettet.
Ingen av opplistede endringer/omdisponeringene i vedtaket i sak 2016/12, viser fra – til disponering og slik også
fremfører sine konsekvenser for de aktiviteter som er knyttet til postene/kontoene. Denne praksisen, nevnt i
dette og foregående avsnitt, anbefaler Kontrollkomitéen på det sterkeste å endre slik at den er mulig å
kontrollere for senere Kontrollkomitéer.
Kontrollkomiteen ber nytt styre om å forholde seg til og etterleve budsjetter vedtatt på Tinget. Dog så er det lov
med mindre endringer som begrunnes med valutajusteringer og prisøkninger. Dette skal da fremgå av
regnskapsbehandlingen på styremøter og protokollføres. Kontrollkomitéen finner denne praksisen som svært
respektløs ovenfor Tinget og medlemmene i forbundet.
Kontrollkomitéen stiller seg undrende til at vedtatt budsjettoverskudd på NOK306 000,‐ er redusert med NOK173
000,‐ til NOK133 000,‐ uten at den reduksjonen samsvarer med omdisponeringer gjort i vedtak 2016/12.
Kontrollkomitéen ber styret fremføre en grundig og nøyaktig gjennomgang av omdisponeringen i brevs form til
Klubbene og Kontrollkomitéen.
Kontrollkomitéen ser det som en fordel å innføre en lisensordning da det gjør det lettere for skyttere å melde seg
på internasjonale stevner, lettere å rapportere mot forbundet samt er enklere å kontrollere om utøvere har
betalt eller ikke sin skyld. Dette var en del av Tingebehandlingen 2016 sammen med medlemsinntekter og
egenandeler, da Tinget 2016 ønsket å synliggjøre disse sakene. I møtereferatet står det at dette vil bli tatt til
etterretning, men Kontrollkomitéen kan ikke se at dette er behandlet hverken i styremøtereferat eller i
publikasjoner i denne Tingperioden.
Strategi for bueskyting
For inneværende periode kan ikke Kontrollkomitéen se ut i fra møtereferater fra Styremøtene om det er utført
arbeid med strategien. Igjen savnes det mer informasjon fra Styret både på hjemmesidene og i møtereferatene.
Kontrollkomitéen opprettholder at den finner det riktig og nødvendig å anbefale at det etableres en forpliktende
fremdrift for strategiarbeidet slik at første versjon av strategien kan leveres. Vi henviser i så måte til
Årsberetningen for 2016, men vil gjengi noen enkelt elementer i årets.
Den forpliktende fremdriftsplanen må ha klart definerte milepæler for leveranser og også beskrive det
nødvendige behov for ressurser strategiarbeidet har behov for. Strategien må være en totalstrategi for
forbundet, ikke bare en sportslig strategi. Et strategi program bør som minimum dekke:


"Forbundets Ressursbehov – menneskelig og økonomisk"



"Kommunikasjon og Åpenhet – plattformer og fult innsyn for alle"



"Sportslig utvikling – utøver‐ og trenerutvikling"



"Arrangementer og Organisasjonen".

Kontrollkomitéen påpeker at det er svært vanskelig å følge opp Ting‐vedtaket når informasjon ikke er tilgjengelig.
Kontrollkomitéen mener at en strategi må overføres til halvårige Handlingsprogram på områdene nevnt ovenfor.
Skal organisasjonen ha fokus på de riktige sakene må det gjøres prioriteringer og det må for mange type saker
være krav til fremdrift.
Komitéen mener videre at styret må kommunisere ut saker i forkant av behandling slik at styret kan få direkte
innspill. Kontrollkomitéen mener at det bør holdes oftere og korte styremøter på elektronisk medium.
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Forvaltning og Idrettsstyrets "Åpenhetsutvalg"
Kontrollkomitéen finner det nødvendig å påpeke tydelig at ledelsen i Norges Bueskytterforbund sin holdning til å
ha en ryddig, oversiktlig og tydelig organisatorisk struktur og ansvarslinjer er totalt fraværende. Ledelsen kan ikke
presentere en Organisasjonsplan, ansvars‐ og myndighetsmatrise eller de nødvendige instrukser til grupper,
roller, verv eller ansatte. De viser heller ingen initiativ til dialog med Kontrollkomitéen og foretrekker å arbeide
mot innsyn og åpenhet i organisasjonen.
Kontrollkomitéen trekker derfor frem Idrettsstyret nedsatte et eget åpenhetsutvalg som leverte en rapport om
tilstanden til NIF. Svært mye av det som utvalget beskriver i sin rapport er direkte overførbart til vår egen
organisasjon. Det er å foretrekke at alle i vår organisasjon leser denne rapporten og reflekterer over egne
opplevelser med vår organisasjon.

Totalvurdering og konklusjon/anbefaling for regnskapsåret 2017
Komitéen valgte å konsentrere seg om forvaltningen i året 2017 fremfor økonomi. Bakgrunnen for denne
vurderingen var at det opplevdes som lite trolig at President og Generalsekretær ville gjøre tiltak for å bedre
forklaringene knyttet til transaksjoner, samtidig med at en tok i bruk et nytt regnskapssystem. Det at komitéen
ikke hadde kapasitet til et dypdykk inn i forvaltningen generelt for 2016 er også en stor del av årsaken til
prioriteringen.
Gjennom kontrollen av forvaltningen i organisasjonen har det blitt tydelig for Kontrollkomitéen at det er svært
mange dokumenter som ikke eksisterer, dokumenter som er nødvendig for organisasjonens struktur og
ivaretakelse av myndighet og ansvar. Det har blitt svært tydelig for Kontrollkomitéen at ledelsen ikke har den
samme forståelsen av behovet for sporbarhet i avgjørelse innad i organisasjonen.
Kontrollkomitéen ser det derfor som nødvendig at organisasjonen utvider revisjonen til også å omfatte
"forvaltning generelt", slik det er står skrevet i vår egen og NIF sin lov. Kontrollkomitéen anser at vår nåværende
revisor ikke innehar den nødvendige kompetanse til å ivareta dette behovet og at en ved Tinget i 2020, eventuelt
tidligere bytter til et firma som innehar den nødvendige profesjonaliteten til å utføre forvaltningsrevisjon og at
revisjonen settes opp sammen med Kontrollkomitéen da Kontrollkomitéen skal godkjenne den rapporten på lik
linje med den økonomiske revisjonsrapporten. Denne løsningen vil også unnta Styret og ny Generalsekretær for
spørsmål vedrørende habilitet ovenfor revisjonsform, ‐innhold og ‐firmaet.
Fra et rent økonomisk perspektiv, ser regnskapet også for 2017 ut til å være i orden, pengemessig, men det
underliggende problemet, transparenthet – det at vi ikke kan utelukke ulovligheter, veies også dette året, tungt
av Kontrollkomitéen i vår anbefaling.
Basert på den totale mengden av avvik i organisatorisk struktur, manglende vilje til å lukke avvik innen både
økonomi og forvaltning fra 2016, den manglende oversending av "Hovedbokutskrift Prosjektvis" som underlag
for granskning av pengebruken og den manglende dialogen med Kontrollkomitéen, kan ikke komitéen anbefale
Tinget om å godkjenne regnskapet for 2017. Dette beklager Kontrollkomitéen, igjen, men uten at der er vilje til
endring er det ikke mulig for Kontrollkomitéen, som selvstendige rettssubjekter, undertegne på et dokument
hvor vi anbefaler Tinget å akseptere organisasjonens avvik.
Kontrollkomitéen skrev i beretningen for 2016;
"Kontrollkomitéen ønsker å løfte frem alvorligheten i å unnvike, være nedsettende og arrogant ovenfor
Generalforsamlingens kontrollorgan. Det å fremelske en lukket organisasjon hvor "den indre kjerne" er innvidd og
alle andre blir holdt utenfor, medfører redusert tillit til og økt misnøye med de som sitter i Forbundsstyretstyret.
Det snakkes fra mange deler av landet om at "Styret gjør som det passer dem og ikke det som er til det beste for
forbundet", ord som "Kameraderi i toppen" er uttrykt. "
Dette er ikke bedret i løpet av 2017 og viser i all tydelighet at Presidentskapet og avtroppende Generalsekretær
ikke ønsker å endre holdningene slik at organisasjonens enkeltmedlemmer og klubber har innsyn i de avgjørelser
som tas, noe som ville styrkt organisasjonen og gjort det lettere for yngre å tre inn i organisasjonens mange
grupper og komitéer.
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