
PROTOKOLL MØTE 2-15-19 I KONTROLLKOMITEEN 29. MARS 2016 
  

Tilstede: 
Terje Wist (leder kontrollkomiteen), Unni Blesvik (medlem kontrollkomiteen), Tryggve Duun 
(medlem kontrollkomiteen), Tom Tvedt (idrettspresident), Inge Andersen (generalsekretær), 
Torgeir Dahle (revisor), Anita Pelsholen (økonomisjef), Stine Schultz-Heireng 
(økonomiavdelingen) og Vigdis Thingelstad (referent) 
 
Orienteringssaker: 
 

a) IS-protokoller 4, 5, 6 og 7; 15/19. 
 
b) Protokoll kontrollkomiteens møte 1-15-19 
 
SAK: 6 15/19 Årsregnskap NIF 2015 
Økonomisjefen gikk igjennom årsregnskapet (presentasjonene følger vedlagt). Resultatet viser 
ett underskudd på kr 6 819 136, etter disponeringer øker den frie egenkapital med kr 1,1 
millioner. Det ble tatt opp muligheten for at momskompensasjonsordningen blir tatt inn i sin 
helhet i regnskapet for 2016, dvs midlene som går ut til SF/IK/lag. Pr. nå ligger kun NIFs 
andel av momskompensasjonen inne i regnskapet. Dette blir avklart mellom revisor og 
administrasjonen i løpet av året. 
 
Kontrollkomiteen tar regnskapet som viser ett underskudd før årsoppgjørsdisposisjoner på kr 

6 819 136 til etterretning. Kontrollkomiteen vil i etterkant av møtet utarbeide beretning. 

 
 
SAK: 7 15/19 Årsberetning NIF 2015 
Kontrollkomiteen tar årsberetningen til etterretning.  

 
SAK: 8 15/19 Årsregnskap og beretning 2015 ISF 
Økonomisjefen redegjorde kort regnskapet som viser ett resultat på kr 0. 
 
Kontrollkomiteen tar regnskapet som viser ett resultat på kr 0 til etterretning. 

Kontrollkomiteen vil i etterkant av at Idrettsstyret har vedtatt detter regnskapet utarbeide 

beretning. 

 
SAK: 9 15/19 Revisjon NIF og ISF 2015 
Torgeir Dahle gikk igjennom en oppsummering av revisjonen (presentasjonen følger vedlagt).  
 
 
SAK: 10 15/19 Budsjett 2016 
Økonomisjefen gikk igjennom budsjettet for 2016 (presentasjon følger vedlagt). NIF fikk 
totalt kr 660 000 000 i spillemidler fra KUD for 2016, dette er kr 19 000 000 mindre enn 
omsøkt. NIF har sendt en tilleggssøknad på dette beløpet i mars 2016 med bakgrunn i Norsk 
Tipping sitt gode resultat. Budsjettet viser ett overskudd på kr 1 000 000. 
 
Kontrollkomiteen tar budsjettet til orientering. 

 
 
 



SAK: 11 15/19 VG innsynssak 
Idrettspresidenten redegjorde for mail som kom fra VG datert 2. mars 2016 hvor de ba om 
innsyn i NIF + fem særforbunds reiseregninger mm. Alle organisasjonene lagde egne 
oversikter og dokumentasjonen ble oversendt VG fredag 18. mars 2016. 
 
Kontrollkomiteen tar redegjørelsen til foreløpig orientering og utvalget vil be om en ny 

utredning på neste møte. 

 

 

Ullevål, 29. mars 2016 


