Kontrollutvalgets beretning for 2020
I henhold

til

NlFs lov § 2-1-2 avgir herved Kontrollutvalget i Sportsklubben Freidig sin beretning.

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender tor øvrig

Kontrolluwalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med
organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedta( og ha et særlig fokus
at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i

på

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 fgre protokoll over sine m6ter, og avgi en beretning til årsmøte.
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 idrettslagets
styre og administrasjon. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2O2O og det styrebehandlede
årsregnska p et tor 2020.
Vi har gjennomført møte med engasjert revisor og gjennomgått revisors beretning. For
regnskapsrevisjon vises til revisjonsberetningen.

Kontrollutvalget har fplgende merknader til forvaltningen av idrettslaget:
Året 2020 har vært et spesielt år for Sportsklubben Freidig. Årsmøtet ble avholdt 9. mars 2020, dvs
kun tre dager før regjeringens beslutning om <<å stenge ned» landet som følge av Covid-19
pandemien. Valg av nW styre og kontrolluWalg avdekket uenighet om hvem som burde velges sitte
styret. Etter at alle valg var gjennomført, meddelte nyvalgt leder Are Bergquist at han trakk seg.
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Årsmøtet ble gjennomført i samsvar med gjeldende lover regler. I etterkant av årsmøtet har noen
omtalt årsmøtet som udemokratisk. Alle medlemmene i kontrolluwalget var tilstede under
årsmøtet. Årsmøtet var lovlig satt. Det var et svært godt oppmøte med 51 stemmeberettigede. Et
stort oppmøte er positivt, og bidrar til å gi årsmøtet legitimitet og et godt grunnlag for at årsmøtet
var representativt for medlemsmassen. Kontrollutvalget har ikke avdekket noen feil ved
behandlingen. Alle vedtak og valg foretatt på årsmøtet er derfor også lovlige.

Kontrollutvalget har hatt en tett dialog med fungerende leder. Kontrollutvalget er av den oppfatning
at styret har forsøkt å gjennomføre valg av ny leder. Styret ga valgkomiteen oppdrag om å finne ny
kandidat. Kontrollutvalget ble informert om at det ikke var mulig å finne en kandidat som ikke stilte
betingelser om ytterligere endringer i styresammensettingen. Beslutninger knyttet til ekstraordinært
årsmøte har vært behandlet i hovedstyret, og alle avdelinger har vært reprqsentert ved styrets
beslutninger.
Det er uheldig at ekstraordinært årsmøte ikke er giennomf6rt. Kontrollutvalget mener likevel at
hovedstyret etter beste evne har forsøkt å få gjennomført ekstraordinært årsmøtet. Kontrollutvalget

har hele tiden vært informert om prosessen.

Kontrolluwalget har hatt møte med revisor som beskriver Sportsklubben Freidig som en solid klubb
med solid økonomi. I etterkant av møtet oppdaget KontrolluWalget feil i note 8 i regnskapet. Feilen
ble rettet opp i samarbeid med revisor.

Kontrollutva lget

.

o

ha r

følgende til leggskommenta rer til regnska pet:

Årsoppgjørsdisposisjoner gjort på avdelingenes årlige møter bør inkluderes i Note 8 i
årsregnskapet. Det samme gjelder årsoppgjørsdisposisjoner som gjøres på (hovedlagets)
årsmøte. Forslag til årsoppgjØrsdisposisjon er bør videre fremlegges under punktet "
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand" og ikke som tidligere under punkt " Vedta
id rettslagets budsjett".
Eberg ldrettspark har gradvis blitt innført i regnskapet: Prosjektet ble inkludert i Note 8 i
2018, fikk eget resultatregnskap i 2019 og egen konto i 2020. Kontrollutvalget har på
oppdrag fra S§ret lagd en oversikt over alle banktransaksjoner knyttet til Eberg ldrettspark,
samt all stØtte fra eksterne og interne aktører. Denne oversikten viser at Eberg ldrettspark
har en egenkapitalpå kr 1 195790. Fram til nå har Eberg ldrettspark sin egenkapitalstått
sammen Hovedstyret sin egenkapital i note 8. For framtidige regnskap vil Eberg ldrettspark
sin egenkapital spesifiseres i Note 8.

Året 2020 har vært preget av nasjonale og lokale regler om smittevern som har begrenset
aktiviteten. Kontrollutvalget har særlig hatt fokus på økonomi. Kontrollutvalget mener at
hovedstyret, avdelingene og administrasjonen på en god måte har klart å opprettholde aktiviteten
og samtidig sikre økonomien gjennom å søke på ulike stØtteordninger.

Freidig har totalt mottatt kr 2 334 014 i Covid-19 kompensasjon. I forskrift om midlertidig
kompensasjonsordning for frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-l9-utbruddet § 4-3
står det:
"Søkes det om kompensasjon for inntektsbortfall over 1 million kroner, skal det på
forespørsel fra Lotteri- og stiftelsestilsynet kunne fremlegges avtalte kontrollhandlinger fra
revisor som doku mentasjon på in ntektsborlfa let.
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Organisasjoner som mottar mer enn 1 million kroner skal oppbevare all dokumentasjon for
at vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt i ti år beregnet fra året etter søknadsåret.
Organisasjoner som mottar inntil 1 million kroner skal oppbevare dokumentasjon i fem år."

Kontrollutvalget setter nå sammen all relevant informasjon knyttet til klubben sine søknader, slik at
dette raskt og enkelt vil bligjort tilgjengelig for Lotteri- og stiftelsestilsynet ved en forespørsel.
KontrolluWalget mener at klubben må fortsette arbeidet med å profesjonalisere driften. Dagens
løsning med Dropbox er uoversiktlig og ufullstendig. KontrolluWalget mener at det er særlig viktig at
når årsmøtepapirer gjøres tilgjengelig for medlemmene, bør disse lagres sammen med signerte

protokoller. I tillegg bør det gjøres en opprydding i hvem som har tilgang til Dropbox, som må følges
opp kort tid etter hvert årsmøte.
Deler av driften, og da særlig betaling av regninger, er avhengig av at daglig leder er tilstede. Det bør
lages systemer slik at også daglig leder kan være fraværende (ferie/sykdom), uten at det går utover

driften av klubben.
Kontrollutvalget ønsker også å bemerke at årets årsmøteinnkalling manglet informasjon om at
medlemmene kan sende inn saker som de ønsker å få behandlet på årsmøtet. I tillegg legges det ut
årsmøtepapirer før fristen på L uke der noen av dokumentene er ufullstendige.
Kontrollutvalget har hatt samtale med alle avdelingslederne. De ulike avdelingene har vært ulikt
berørt av smittevernreglene. Hovedinntrykket er at alle avdelinger har klart å tilpasse seg

situasjonen, og har gjennomført så mye aktivitet som reglene har åpnet for. Det giøres en flott jobb
avdelingene som Kontrollutvalget ønsker å berømme.
KontrolluWalget har videre hatt samtaler med flere tillitsvalgte. Flere gir uttrykk for at det er
krevende å være tillitsvalgt i Sportsklubben Freidig. Kontrollutvalget finner det lite tjenlig å gå inn på
konkrete forhold i den skriftlige beretningen. Det nye styret oppfordres til å arbeide med samholdet
mellom de tillitsvalgte i de ulike avdelingene. Det må gjøres et arbeid for at kulturen i Sportsklubben
Freidig skal preges av raushet for hverandre, positivitet og samhold.
Konklusjon

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2020 godkjennes av
årsmøtet.
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