Kontrollutvalgets beretning for 2021
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollutvalget i Singsaker Basketballklubb sin beretning.
Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter Singsaker
Basketballklubbs årsmøtevedtak og NIFs lov.
Vi har utført følgende handlinger:
Vi har gjennomgått årsmøteprotokoll, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet
det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Singsaker
Basketballklubbs styre. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede
årsregnskapet for 2021.
Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Det har ikke vært
mulig for kontrollutvalget å kontrollere kostnader for attestasjon og dokumentasjon. Kontrollerte
kostnader og inntekter gjelder for regnskapsår 2021.
Balansen viser Singsaker Basketballklubbs verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot
underliggende dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr. 31.12. Vi har vurdert at notene gir de
opplysninger som er av betydning for å bedømme klubbens stilling og resultat.
Regnskapet viser et underskudd på kr 96 889.- og ved årsavslutning 31.12.2021 økte den frie
egenkapitalen med kr 80 171.-. Klubbens egenkapital ved årsskifte var kr 307 590 .Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av Singsaker Basketballklubb:
Styret jobber godt og jevnt. Det var en litt lang møtepause mellom mai og september i 2021, noe vi
antar har sammenheng med at koronapandemien og sommerferie påvirket det generelle
aktivitetsnivået i klubben.
Saker blir fulgt opp, men en diskusjon om foreldretrenere har hengt lenge. Styret er bevisst på dette
selv, og rapporterer at det er et tungt tema som det har vært vanskelig å finne rett tidspunkt og
format for. Ikke så egnet for digitale møter - som det har vært mye av under koronaen.
Kontrollutvalgets merknad er at saken er viktig og har ventet lenge, og bør opp på agendaen med en
plan for gjennomføring av diskusjonen.
Det virker ellers som at styret har god kjennskap til regelverk og føringer som gis fra Norges
Basketballforbund og Basketregion Midt-Norge, og har et aktivt samarbeid både med de
overordnede organisasjonene og andre klubber.
Siden dette er første gang klubben har en kontrollkomite, ønsker vi å komme med noen innspill til
hvordan styret kan tilrettelegge for kontrollkomiteens arbeid heretter:
• Innføre "oppstartsmøte" med kontrollkomiteen rett etter årsmøtet, dvs deltagelse på
første eller (senest) andre styremøte.
• Kontrollkomiteen bør få kopi av innkallinger til styremøter (uten å delta) slik at man vet
når møtene er og har innsikt i agendaene.
• I møtereferater er det supert om saker, forslag og ansvar som avsluttes mellom møtene
får en kort kommentar slik at man kan se at de har blitt fulgt opp.
• Kontrollkomiteen bør kalles inn til siste styremøte før årsmøte som del av forberedelsene
til årsmøtet.

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader og
kommentarer.

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet:
Siden regnskapet ble tilgjengelig for kontrollutvalget kvelden før beretningen måtte leveres, ble
kontrollen gjennomført stikkprøvemessig og overordnet. Selv om klubben per 31.12.2021 har god
likviditet, vil kontrollutvalget bemerke det relativt store driftsunderskuddet på 96 899.-. Hvorfor
klubbens eiendeler i regnskapsåret 2021 har økt med kr 80 171.- samtidig som regnskapet viser et
underskudd på kr 96 899.- fremstår uklart for kontrollutvalget.
Øvrig regnskap fremstår ryddig.

Konklusjon
Det er kontrollutvalget konklusjon at styret har utført de oppgaver som det er tillagt etter loven, og
kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Singsaker Basketklubbs årsregnskap for 2021
godkjennes av årsmøtet
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