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Kontrollkomiteen har bestått av Olav Olstad, leder, Stig Martinussen, nestleder og Åse Mogstad. 

Komiteen vil først påpeke at 2020 på ingen måte ble slik vi alle forutsatte da året begynte. Den 

pågående pandemien gjør at både aktivitet og økonomi er så vidt forskjellig fra et normalår at de 

fleste sammenligninger med tidligere år ikke blir særlig gode. Komiteen og i neste omgang NBFs 

kretsledermøte og forbundsting må likevel gjøre seg opp en mening om siste års drift. 

Komiteen har hatt et møte på nett.  I forkant hadde vi fått tilsendt årsmelding og regnskap. På møtet   

presenterte generalsekretær Allan Livgård hovedpunktene i NBFs årsmelding og regnskap. 

Årsmeldinga mener vi at etter forholdene er innholdsrik og god. Den viser at NBFs styre og 

administrasjon har utøvet stødig ledelse i en vanskelig tid. De har vist gode evner til å skape 

alternativ aktivitet som engasjerer i alle fall en del av medlemsstokken. Årsmeldinga viser også at det 

tenkes framover til den tiden kommer at vanlige bridgeturneringer kan gjennomføres. 

NBFs inntekter har naturlig nok sviktet betydelig i regnskapsåret. Noe kompenseres med bortfall av 

utgifter som følge av avlyste aktiviteter. Videre er det kommet et betydelig beløp fra myndighetenes 

krisepakker. Kontrollkomiteen stilte en del spørsmål rundt regnskapet i sitt møte. Det meste ble 

besvart i møtet, mens litt er rapportert tilbake til oss i ettertid i samråd med regnskapsfører og 

revisor. Vi har fått tilfredsstillende svar på våre spørsmål.  Vi støtter styrets vurderinger og vedtak i 

de utførte årsoppgjørsdisponeringer. Når NBFs aktivitet er tilbake i normalt gjenge, vil 

kontrollkomiteen gå mer konkret inn på enkelte av forbundets saksområder. 

I år uten forbundsting skal vi også uttale oss om NBFs budsjett for inneværende år. Dette var også 

utsendt på forhånd og ble presentert for oss på møtet. Selve budsjettdokumentet er blitt meget 

oversiktlig, detaljert og bra.  I skrivende stund vet ingen når samfunnet kan åpnes igjen til normal 

aktivitet.  Derfor er et budsjett for 2021 en svært usikker talløvelse. Vi støtter de satsinger som 

budsjettet beskriver, og menes NBFs ledelse har et ambisiøst, men realistisk mål om å legge 

forholdene til rette for å få full fart på NBF igjen så snart forholdene tillater det!  

Kortrollkomiteens leder får tilsendt alle styredokumenter samtidig med styret. 
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