




















Til årsmøtet i BI Athletics  

Kontrollkomiteens beretning for 2020  
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:  
Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med BI Athletics sin økonomi.  

Kontrollkomiteen skal påse at BI Athletics sine 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 forBI Athletics sin drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved 
gjennomgang av regnskapene vurdere BI Athletics sin finansielle stilling, forvaltning og drift.  

Dette er påsett av kontrollkomiteen. 

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet.  
Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra administrasjonen i BI Athletics, 
hovedstyret. Styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2020 er 
gjennomgått.  

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår 
av denne beretning. Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet. 
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og årsregnskapet til BI Athletics for 2020 godkjennes 
av årsmøtet.  

Kontrollkomiteens vurdering av BI Athletics sin finansielle stilling, forvaltning og drift.  
Etter kontrollkomiteens vurdering driftes BI Athletics forsvarlig. I regnskapsåret 2020 gikk 
foreningen med overskudd tilsvarende kr 421 673. Kontrollkomiteen vurderer dette som en 
konsekvens av redusert aktvitetsnivå i klubben, og økt støtte fra Velferdstinget.  

Kontrollkomiteen har påsett at bankkontoen disponeres av to personer, det er tegnet 
underlagsforsikring for de som signerer. BI Athletics benytter seg av regnskapsprogrammet 
24sevenoffice. 

Konklusjon  
BI Athletics har i regnskapsåret 2020, gjennomført sitt tredje fulle driftsår. Det trengs fortsatt å dannes 
gode rutiner for årsavslutning, det siktes med dette til å få årsregnskap revidert i skaplig tid før 
årsmøte. Det skal merkes at den generelle situasjonen mtp korona-pandemi, kan ha medført 
forsinkelser i flere ledd. Kontrollkomiteen vurderer driften som forsvarlig og i medlemmenes 
interesse. Kontrollkomiteen har godkjent regnskapet og stiller oss bak revisors beretning.  
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