
Kontrollkomiteen i NCF – Region Øst sin beretning for 2022

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i NCF – Region Øst sin beretning.

Henvendelse om habilitet og forskjellsbehandling.
Den 19.07 2022 mottok kontrollkomiteen en epost fra leder i Asker CK med spørsmål om Region
Øst sitt regionslag til to ritt i hhv Spania og Sveits hvor Asker CK opplevde at regionsledelsen har
lukkede prosesser, samt fremmer forskjellsbehandling og utenforskap av rytterne i regionen. Leder i
Asker  CK  ber  også  kontrollutvalget  om  å  gjøre  en  habilitetsvurdering  (sett  hen  til  regionens
lovnorm §8.2) av regionens leder som lagleder for regionslaget.

Kontrollutvalget ba om en redegjørelse fra leder i Region Øst og 3. august fikk vi et tilsvar hvor det
pekes på at uttak og prosesser rundt dette,  inkl. uttakskriteriene, er noe som styret i Region Øst
stiller  seg 100% bak.  Det  ble  også redegjort  for,  og  dokumentert  for  dette  med henvisning til
styreprotokoll for sak 36-22 fra styremøte 30. mai 2022.

Kontrollutvalget ba også om en redegjørelse fra styret i Region Øst og 22. august mottok vi et svar
fra Asgeir Mamen, nestleder i Region Øst, der han presiserer at Stig Fjærli hele tiden, i denne saken
har erklært seg inhabil og fratrådt styret når vedtak har blitt gjort, eks. Sak 36-22. Og at styret i
Region Øst har vært kjent med og godkjent de kriterier som lå til grunn for laguttak til aktuelle ritt.

Redegjørelser og dokumentasjon gir uttrykk for at leder i Region Øst og/eller styret ikke har handlet
klanderverdig i denne saken. Kontrollkomiteen tenker her at det naturlige er at det er årsmøte i
Region Øst som konkluderer om de har tillit til styret eller ikke.

Uttalelse om årsregnskapet og anliggender for øvrig
Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 
organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på
at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i 
samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.  
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi
en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting og foreta
regnskapsrevisjon.

Vi har utført følgende handlinger:
Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller. Vi har fått alle opplysninger som vi
har bedt om fra regionen. Vi har gjennomgått det styrebehandlede årsregnskapet for 2022.  
Vi har vurdert at notene gir de opplysninger som er av betydning for å bedømme regionens stilling
og resultat. Regnskapet viser et overskudd på kr 119 990,07.
Kontrollkomiteen har hatt fire møter, ført møteprotokoll og utført regnskapsrevisjon.

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget:
Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader.

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet:
Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet.



Konklusjon

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2022 godkjennes av
årsmøtet.

Oslo, 23. januar 2023

Arne Hanssen                                                                     Ingvild Ruud


