Redegjørelse fra Kontrollutvalget til årsmøtet i
Vågsbygd Seilforening (VSF), 2022
Kontrollutvalget skal, ifølge forbundets vedtekter:
a) Påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak,
b) 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,
c) forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting og foreta
regnskapsrevisjon.
Kontrollutvalget har fått tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. Utvalget har hatt epostdialog, samt ett
nettmøte, og avgir en samlet uttalelse
Når det gjelder punktene over vil vi kommentere de slik:
a) Foreningen synes å drives i samsvar med sine lover og seilforbundet og
idrettsforbundets lover og regler
b) Foreningens økonomistyring er god, foreningen har et overskudd på 63.042, mens det
var budsjettert med å gå i balanse. For øvrig er det kun ført driftsregnskap, ikke
balanseregnskap og kontrollutvalget har anbefalt at det også utarbeides et
balanseregnskap med oversikt over foreningens eiendom og eiendeler.
Utvalget vil imidlertid peke på at det er mindre forbrukt til vedlikehold enn det var
budsjettert med, i alt er det et mindreforbruk på 55.892. Dette antar vi skyldes mindre
aktivitet under pandemien, men utvalget vil peke på viktigheten av å ta vare på
foreningens eiendom og eiendeler.
Så har utvalget vurdert om foreningens midler benyttes i samsvar med lover, vedtak
og bevilgninger. Vedtektene sier «Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av
minimum to personer i felleskap». Det innebærer at en person legger inn betalinger i
bank for godkjenning, mens en annen person godkjenner. Dette er vurdert som
tungvint. Vi har anmodet styret om enten å følge det opp, eller å foreslå endring av
vedtektene på dette punktet (§ 11, (2) d). Vi anbefaler alternativt at alle utlegg foretatt
til et styremedlem, signeres av to andre styremedlemmer.
c) Kontrollutvalget har ikke sett alle forslag til vedtak som skal behandles på
årsmøte/ting, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d) Kontrollutvalget har kontrollert en del av bilagene, spesielt bilag knyttet til
overføringer til styremedlemmer for utlegg de har hatt, og vi finner alle disse i orden
NIF har utarbeidet en sjekkliste for kontrollutvalg, som er relativt omfattende, i forhold til
foreningens størrelse og omsetning. Noen av spørsmålene er imidlertid relevante, og har vært
nyttige for utvalgets gjennomgang. Blant annet har utvalget sett på om det foreligger
vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap, og om avvikene er forklart. Det eneste større
avviket er en post på utgiftssiden, det er overført vel 32.000 til Trimpoeng, og dette fører til
et merforbruk på egne arrangementer på vel 54.000. Styret har redegjort for denne
merutgiften og viser til at 20.000 av dette er dekket av sponsormidler fra Sparebanken Sør, og
at banken vil dekke ytterligere 10.000 under forutsetning av et eget arrangement.
Kontrollutvalget anbefaler at styret orienterer årsmøtet om Trimpoeng, slik at dette tiltaket
blir bedre markedsført.
I tillegg vil kontrollutvalget peke på at det er foretatt en utbetaling fra forsikringsselskapet i
forbindelse med et innbrudd, og det aller meste er erstattet, deriblant også noe privat utstyr.
Utvalget synes det er positivt at også medlemmers utstyr blir erstattet, dette var ikke tilfellet
ved et tidligere innbrudd. Styret forteller at tidligere styre endret dekningen i forsikringen, slik
at den nå også dekker medlemmers eiendeler. For øvrig finner kontrollutvalget at foreningen
er forsikret i henhold til vedtekter og regler, blant annet med underslagsforsikring og forsikring
av medlemmers arbeid under dugnad.
Regnskapet viser at det er 4 utestående fordringer og styret opplyser at disse er realistiske å
få dekket inn.
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