
KONTROLLUTVALGETS BERETNING TIL NORGES FLERIDRETTSFORBUND FOR 2021

Kontrollutvalget for tingperioden 2021 - 2023 består av:

Leder Eivind Mykland Friskis&Svettis
Medlem Trond Rekdahl Petanque
Medlem Nina Ringstad Boccia og teppecurling

Kontrollutvalget har mottatt styreprotokoller fra forbundet og seksjonene, samt
regnskapsdokumenter i henhold til regnskaps- og revisjonsbestemmelser for Norges
ldrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt protokoll fra Tinget mars 2021 og
ekstraordinært Ting i oktober 2021 som inneholder forbundets handlingspian for perioden.
På det ekstraordinære Tinget ble loven endret, slik at det nå er tre medlemmer i lovutvalget.

Utvalget har vurdert styrets disposisjoner i forhold til lover, vedtak, bevilgninger og
økonomiske rammer basert på tilgjengelig dokumentasjon. Utvalget har vurdert foretatte
disposisjoner i forhold til brukte midler og den vedtatte handlingspianen fra Tinget 2021.
Utvalget har også sett på handlingsplanene til de tre seksjonene.

Det er utvalgets vurdering at forbundet så langt har gjennomført og gjort sine disposisjoner i
henhold til vedtatte handlingsplaner så langt det har latt seg gjøre, gitt den pågående
situasjonen ifbm korona pandemien.

De tre seksjonene har i sine handlingsplaner litt forskjellig fokus. Petanque har hatt fokus på
rekruttering og vekst. Boccia/teppecurling har hatt fokus på å holde liv i idrettslagene. For
Friskis&Svettis har man forsøkt å opprettholde noe av aktiviteten gjennom digital trening.
Utvalget ser at det er utført aktiviteter og brukt midler ift de aktivitetene beskrevet ovenfor.

Utvalget vurder at de økonomiske disposisjoner er i samsvar med lov og beslutninger fattet
av Tinget og seksjonsårsmøter, så langt det har latt seg gjøre gitt den vanskelige situasjonen
for to av seksjonene.

Utvalget takker for at vi har fått langtidsbudsjett for alle seksjonene, samt årsbudsjett så snart
disse har vært ferdige.

Det blir igjen påpekt at alle protokollene må være tydelig merket med seksjon, og det er
ønskelig med en bunntekst på hver side som identifiserer sidenummer, møte og seksjon.

Utvalget vurderer at F&S Fond er et eget rettssubjekt og derfor ikke bør listes i balansen til
Fleridrettsforbundet.
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