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Kontrollkomité har bestått av: Ingrid Haugen og Morten Møller  

 

Kontrollkomitéens mandat: 

§ 21 Faste komitéer NIHF lover 

(1) Kontrollkomité 

a) Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med NIHFs økonomi. Kontrollkomitéen skal påse at NIHFs midler 

er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte 

økonomiske disposisjoner er i samsvar med NIHFs lov og beslutninger fattet av årsmøtet. 

Kontrollkomitéen skal videre forsikre seg om at NIHFs interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig 

og forsvarlig. 

b) Kontrollkomitéen skal påse at NIHFs regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og 

delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for NIHFs drift og finansielle stilling. Kontrollkomitéen skal ved 

gjennomgang av regnskapene vurdere NIHFs finansielle stilling, forvaltning og drift. 

c) Kontrollkomitéen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og 

utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. 

Kontrollkomitéen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner det 

hensiktsmessig. 

d) Kontrollkomitéen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til årsmøtet om 

sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og NIHFs anliggender for øvrig, herunder 

budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning. 

e) Dersom det ikke er årsmøte hvert år, skal kontrollkomitéen avgi en beretning til det enkelte 

årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomitéen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og 

rapportere gjennom nummererte rapporter til NIHFs styre og revisor. 

f) Kontrollkomitéen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den ønsker 

utført, dersom kontrollkomitéen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med 

gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomitéen. 

Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for 

revisor. 

For øvrig vises det til § 5-5 (kontrollkomitéens plikter) i lov for Norges idrettsforbund og Norges 

olympiske komité 

Oppgavene er noe mer utdypet under § 2-18. Kontrollkomitéen i Norges Idrettsforbund og Norges 

olympiske komités lov: 

 



Kontrollkomitéens oppfatning av mandatet: 

Kontrollkomitéen skal følge med på virksomheten i NIHF og vurdere om driften foregår i henhold til 

gjeldende lover og vedtak, herunder forvaltning av foreningens økonomi. Kontrollkomitéen skal også 

vurdere om foreningen har systemer for internkontroll som ivaretar forsvarlig drift og om disse 

følges.  

 

Kontrollkomitéens arbeidsform 

Kontrollkomitéen har hatt telefonisk og digital kontakt gjennom året.  Kontrollkomitéens medlemmer 

har mottatt styrereferater, regnskap og annen relevant informasjon fra styret. Kontrollkomitéen har 

samtaler med styrets leder og regnskapsansvarlig før rapport avgis. Kontrollkomitéen er av den 

oppfatning at regnskaps og dokumenthåndterings systemet «poweroffice» gir de kontrollerende 

organer bedre innsyn og en mye større transparens i NIHF’s virksomhet. 

 

Covid-19 

Året 2020 var strekt preget av Covid-19 pandemien. Dette har naturlig ført til et meget lavt 

aktivitetsnivå for foreningen grunnet smittevernregler.   

 

Konklusjon 

Kontrollkomitéen mener å ha grunnlag for å si at den generelle driften av NIHF, herunder generell 

forvaltning, har foregått i samsvar med lover og årsmøtevedtak, gitt hva som er mulig å få til i en 

pandemi. Grunnet lavt aktivitetsnivå leverer NIHF et resultat godt over det budsjetterte. Vedrørende 

disposisjoner av økonomiske midler, viser kontrollkomitéen også til revisors beretning.  

 

mars 2021 

 

 

Ingrid Haugen   Morten Møller      
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