Til årsmøtet i Glassverket Idrettsforening

Kontrollkomiteens beretning for 2020
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:
Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Glassverket Idrettsforenings
økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at Glassverket Idrettsforenings midler er anvendt i henhold til lover,
vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i
samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal
videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og
forsvarlig.
Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir
et korrekt uttrykk for Glassverket Idrettsforenings drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal
ved gjennomgang av regnskapene vurdere Glassverket Idrettsforenings finansielle stilling, forvaltning
og drift.
Kontrollkomiteen har i løpet av 2020 sett på, vurdert og kontrollert følgende
•
•
•
•

Regnskapsrapporter i perioden 1.1-31/12.2019.
Styrets årsberetning
Budsjett 2020
Støtte / kompensasjon fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet.
Kontrollkomiteen har gjennomgått regnskapsrapporter og annen informasjon fra Styret.
Kontrollkomiteen har fått opplysninger det er bedt om Styrets leder ved behov. Styrets årsberetning
for 2020 samt årsregnskapet for 2020 er gjennomgått. Kontrollkomiteen har hatt e-post dialog med
Styrets leder gjennom året.
Det materialet Kontrollkomiteen har fått forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det
som fremgår av denne beretning.
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Glassverket Idrettsforenings årsregnskap for 2020
godkjennes av årsmøtet.
Kontrollkomiteens vurdering av Glassverket Idrettsforenings finansielle stilling, forvaltning og drift.
Kontrollkomiteen vurdering er at Styret, ved Styrets leder har sikret klubbens drift og forsvarlig
aktivitet under et år sterkt preget av Covid-19 og dertil restriksjoner, avlysninger og endrede tilbud til
barn og unge i klubben og ikke minst i IFO. Det er Kontrollkomiteen sin oppfatning at klubben har
håndtert begrensninger i aktivitet og sikret at den aktivitet som er gjennomført har vært etter
gjeldende smittevernregler. Støtteordninger har bidratt til å dempe bortfall av inntekter som følge av
at store inntektsgivende arrangementer ikke har vært mulig å gjennomføre. For å kunne

opprettholde tilbudet i IFO samt ivareta smittevernregler har det her vært nødvendig med utvidet
bemanning, deler av dette dekkes også inn gjennom kompensasjoner. Under de gitte forholdene
synes dette å være rett prioritert da det er en samfunnsoppgave å kunne levere denne type tjenester
også under en pandemi.
Styret har ansatt ny leder for IFO, etter en prosess som synes å være godt gjennomført.
Glassverket Idrettsforening benytter i stor grad sin informasjonskanal på Facebook til å informere og
medlemmer og interessenter på en god måte- Klubben har i et vanskelig år allikevel klart å
opprettholde noe aktivitet i gruppene etter å ha utarbeidet gode smitteverntiltak samt sikret at den
enkelte utøver har vært godt kjent med disse før den enkelte har fått tilgang til å utøve aktivitet i
klubbens regi.
Kontrollkomiteen har stilt spørsmål til post 6722 – Regnskap, kr 358.062,50. Kostnader relatert til
økonomi og regnskap synes være forholdsvis høye gitt Glassverket Idrettsforenings omsetning. Når
klubbens økonomi og prosesser er under kontroll og stabilt bør Styret se på tiltak som kan redusere
disse kostnadene noe, eventuelt i første omgang sammenligne med tall fra tilsvarende klubber for å
kunne få forståelse for om det er noe her som kan gjøres. Høye utgifter til administrasjonen kan gå
utover det sportslige tilbudet.
Årsresultatet i 2020 gir et positivt resultat. Deler av dette som følge av tilskudd til Aktive
Lokalsamfunn, men som dessverre ikke er benyttet til dette (Covid-19) enda. Dette er penger som
skal settes av til konkrete tiltak for aktivt lokalsamfunn.
Konklusjon
Styret har gjennom et utfordrende år sikret aktivitet innenfor de rammer som har vært mulig. Styret
har sikret at Glassverket Idrettsforening er kompensert gjennom mulige støtteordninger for å
motvirke inntektsbortfallet. Styret må fortsatt besørge at klubb og administrasjonen har
kompetanse, ressurser og evne til å drifte klubben samt ivareta prosesser og rutiner som er
nødvendig for å sikre økonomisk styring og kontroll og for å bygge videre på en klubb med god
underliggende drift og godt miljø for ansatte, frivillige og medlemmer står i fokus.
Årsmøte må sikre at klubben har et Styret som gjennom sine fullmakter sikrer et idrettstilbud, verdier
og mennesker knyttet til Glassverket Idrettsforening.
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