KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL NHF's FORBUNDSTING 2018

Kontrollkomiteen har i 2017 bestått av:
Knut Arne Holthe, leder, Gunnar Ramsvatn og Julie Vesterhus.
Varamedlemmer er Roger Dahl og Elisabeth Edland
MANDAT
NHF's kontrollkomite er valgt av NHF's Forbundsting. Kontrollkomiteens mandat er utledet
av NIFs lov § 2-12.
Kontrollkomiteen har således som mandat å føre tilsyn med Forbundets økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at Forbundets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak,
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i
samsvar med de beslutninger som er fattet av Forbundstinget. Kontrollkomiteen skal videre
forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og
forsvarlig.
Kontrollkomiteen skal også påse at Forbundets regnskapsførsel er pålitelig og at dets
årsregnskap gir et rettvisende uttrykk for Forbundets drift og finansielle stilling.
Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere Forbundets finansielle
stilling, forvaltning og drift.

KONTROLLKOMITEENS KONKLUSJON:
Kontrollkomiteen har fortløpende gjennom året fulgt med i alle Forbundets styrereferater.
Kontrollkomiteen har ført løpende kontroll med Forbundstyrets forvaltning av budsjettmidler
og komiteen har gjennomgått revisjonsberetning og det endelige årsregnskapet som viser et
regnskapsmessig overskudd stort kr 461 731.
Endelig regnskap og revisjonsberetning ble fremlagt for Kontrollkomiteen i mai 2017.
Forbundets regnskap er derved oppgjort med et større overskudd enn budsjettert.
Uten at det har avgjørende betydning for utvalgets konklusjon, bemerker Kontrollkomiteen at
det også i 2017 er påpekt ikke ubetydelige avvik både mellom budsjetterte utgifter og
budsjetterte inntekter. Komiteen har i den anledning merket seg at mens det har blitt
budsjettert med kr 300.000 til rekruttering, er det kun brukt kr 2.000 til slike viktige formål.
Komiteens medlemmer er dette til tross i all hovedsak tilfreds med den informasjonen som
har blitt gitt, og utvalget mener at Forbundet med unntak av de forhold som er påpekt i det
ovenstående, har vært styrt innen de hovedrammer som er satt av Forbundstinget.
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En samlet Kontrollkomite anbefaler følgelig at styrets beretning og forbundets årsregn
skap
for 2017 godkjennes av Forbundstinget.
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Knut Ame Ho!the, leder
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