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Til årsmøtet i Ski IL Håndball

Kontrollkomiteens beretning
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:
Kontrollkomiteen skal påse at Ski IL Håndballs 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 Ski IL Håndballs drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved
gjennomgang av regnskapene vurdere Ski IL Håndballs finansielle stilling, forvaltning og drift.
Kontrollkomiteen har hatt 3 møter.

Kontrollkomiteens bemerkninger.
Vi har gjennomgått styrets protokoller, årsregnskap og resultatrapport.
Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra klubbens styre og administrasjon.
Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av
denne beretning.

Kontrollkomiteen har 3 merknad:
1. Utbetalinger som gjøres fra regnskapssystemet kan p.t. signeres av kun 1 person (daglig leder
alene), i motsetning til utbetalinger som gjøres fra bank hvor 2 personer må signere.
2. Klubben kan vurdere om de ønsker underslagsforsikring (som klubben p.t. ikke har).
3. I Brønnøysundregistrene er registrert at daglig leder alene har signatur-rett for selskapet.
Klubben kan vurdere hvorvidt det er ønskelig med flere signører.

Ski 8/3-2021
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