
Kontrollutvalgets beretning for 2022

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Rogaland Svømmekrets sin beretning.

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig

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, avgi en beretning til årsmøte/ting.

Vi har utført følgende handlinger:

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet

det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra kretsens styre. Vi har

gjennomgått styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021.

Vi har gjennomgått revisors beretning. For regnskapsrevisjon vises til revisjonsberetning.

Regnskapet viser et overskudd på kr 462 566, og ved årsavslutning 2021 viste egenkapitalen kr 2 280 713.

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget:

Kontrollutvalgets beretning for 2021 hadde en anbefaling om å jobbe videre med forbedringspunktene som

var notert som merknader i rapporten. Det er gledelig å se at mange av punktene har blitt fulgt godt opp av

styrets arbeid gjennom året. Noen av forbedringspunktene kan ikke kontrollutvalget finne dokumentasjon

på at er lukket i styret protokoller og velger dermed gjenta disse i årets beretning.

- Kontaktinfo til kontrollkomite og valgkomite må gjøres tilgjengelig på kretsens hjemmeside.
- Fullmaktsmatriser er ikke etablert
- Brønnøysund registeret er ikke oppdatert med nåværende styre.
- Det mangler oversikt på kretsens forsikringsordninger (eksempel tilhenger, tidtakerutstyr).
- Mangler oppdatert lovnorm fra (ny mal fra idrettsstyret fra november 2021). Denne må

implementeres og tilgjengeliggjøres.
- Anbefales at møtereferatene beskriver konklusjoner og dokumenterer lukking av eventuelle

aksjoner.
- Inventarliste. Det har blitt utarbeidet inventarliste i 2021, men den bør oppdateres med tidtaker

utstyret.
- Paris 2024 ble kommentert av kontrollutvalget for forrige periode. Dette vil nå bli tatt opp som egen

sak på tinget.
- Nordsjøstevnet; erfaringer fra tidligere år har vært at Nordsjøstevnet har gått med underskudd.

Kontrollkomitèen observerer Nordsjøstevnet gikk med overskudd i 2021. Det anbefales å ta læring
fra årets gjennomføring.



Konklusjon

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Rogaland Svømmekrets sitt årsregnskap for 2021

godkjennes av kretstinget og at det nye styret jobber med forbedringspunktene frem mot neste årsmøte.

Sted, dato

_______________________ __________________________

Andreas Jøntvedt Silje Steinnes


