NBF Kontrollkomitéen : Rapport til
Bridgetinget 2014

0 Innledning
Kontrollkomitéen har basert sine vurderinger på regnskap, handlingsplanstatus, styreprotokoller,
samt opplysninger fremkommet i møte med styret. Mål som eventuelt er nådd etter 1.4.2014 er ikke
tatt med. Kontrollkomitéen tar forbehold om å komme med tillegg til rapporten før Bridgetinget.

1 Regnskapet
Kontrollkomitéen drøfter ikke dette, men tar revisors arbeid til underretning. Vi har bare en
bemerkning. Det gjelder konteringspraksis og styrets anledning til å foreta budsjettjusteringer.
Overskudd på midler avsatt til rekrutteringsarbeid er blitt overført til dekning av en overskridelse på
utgiftene til medlemsbladet. Vi mener Bridgetinget bør vurdere å sette rammer for slike justeringer.
Det er vel heller ingen ting i veien for å la regnskapet vise overskudd eller underskudd på de enkelte
budsjettposter.

2 Handlingsplanen2012-2015
Utvikle medlemstilbud for å gjøre det attraktivt å være medlem.
Området omfatter12 tiltak. De aller fleste er gjennomført iht planen. Følgende tiltak er ikke i rute:
d) Vurdere virkemidler som bidrar til bedre helhet i tilbudet på alle nivå
g) Videreutvikle turneringstilbudet i den nordiske internettklubben
k) Jobbe for å øke mediedekningen fra mesterskapene og om landslagene

Ha en robust økonomi gjennom å ha flere inntektskilder for å finansiere virksomheten
Området omfatter 6 tiltak. Følgende er ikke helt i rute:
m) Øke egenkapitalen til 5 mill kroner
q) Etablere sponsorprogram med medlemsfordeler for bedrifter
Det konstateres at punkt f) som vedrører EM i Tromsø synes å være under full kontroll. Forbundsstyret
har valgt å opprette et eget aksjeselskap for dette tiltaket med seg selv som styre og

generalforsamling. Kontrollkomitéen vil ikke se bort fra at det ville ha vært lettere å arbeide med
dette tiltaket med et mer presist vedtak på Bridgetinget i 2012
Ketil Jørstad vil i tillegg påpeke at det i store saker, som denne, er viktig med en grundig
saksbehandling og tydelige vedtak i alle organisasjonsledd før en avtale inngås. Dette vil sikre at en
avtale er solid forankret i organisasjonen. Jørstad mener at dette ikke er godt nok dokumentert i
denne saken.
Videreutvikle organisasjonskulturen i og mellom organisasjonsleddene
Området omfatter 8 tiltak. Disse er stort sett gjennomført, men følgende er ikke helt i rute:
s) Forbundet tilbyr regionvise dialogmøter med klubbene og kretsene
w) Lage ordninger som gjør at medlemskap over lengre tid premieres
x) Sende ut nyhetsbrev minimum en gang per kvartal (dette kan vel sies å være erstattet av
forbedrede hjemmesider)

3 Konklusjon
Alt i alt finner kontrollkomitéen at Forbundsstyret har hatt to gode arbeidsår siden forrige ting. Det
har vært knyttet en del spenning til om omleggingen av inntektene fra turneringsaktiviteten ville bli
som forventet. Budsjettet har vist seg å holde. De fleste tiltakene er gjennomført, men
handlingsplanen gjelder frem til 2015. Ved vurderingen av Styrets innsats skal det også tas hensyn til
at mye arbeid nødvendigvis er blitt utført i forbindelse med EM-tiltaket.

For kontrollkomitéen

Tor Henriksen
leder

