
Til årsmøtet i Sagene IF

Kontrollutvalgets beretning for 2021

Kontrollutvalgets oppgaver og arbeid

Kontrollutvalgets oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Sagene IF sin økonomi.

Kontrollutvalget skal påse at Sagene IFs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak,
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i
samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet til Sagene IF.
Kontrollutvalget skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske
kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og
delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for Sagene IFs drift og finansielle stilling.
Kontrollutvalget skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere Sagene IFs finansielle
stilling, forvaltning og drift.

Kontrollutvalget har hatt to formelle møter i 2021, og medlemmene av Kontrollutvalget har
kontaktet daglig leder ved behov i 2021. Videre har Kontrollutvalget, representert ved Linda
Eikelenboom, gitt hjelp til daglig leder ved behov vedrørende overgangen til Visma Cloud.

Styreleder og daglig leder har hatt orienteringsmøte om Sagene IFs drift og økonomi med
Kontrollutvalget.

Koronapandemien har preget aktivitetsnivået og driften i Sagene IF også i store deler av
2021. Dette har vært krevende for styret, administrasjonen og andre i Sagene IF, men
sammen med offentlige instanser har man klart å finne løsninger på dette.

Styret og daglig leder jobber fortsatt aktivt med å bedre likviditeten og forutsigbarheten, som
var dårlig i begynnelse av 2020. Som følge av korona har det vært svært vanskelig å oppnå
forutsigbarhet i aktivitetsnivå og medlemsmasse. Dette forbedringsarbeidet er svært viktig og
bør fortsettes med framover.

Kontrollutvalget har tidligere bemerket den pressede ressurssituasjonen på
administrasjonssiden, og at klubben er svært avhengig av daglig leder for å være sikret drift.
Administrasjonen har nå blitt forsterket med ansettelse, noe som sees på som positivt. For å
kunne fortsette med dette trenger Sagene IF å sikre inntektssiden. Dette er diskutert med
både styreleder og daglig leder, og bør følges opp framover.

Kontrollutvalgets bemerkninger til regnskapet

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det
nødvendig å gjennomgå. Kontrollutvalget har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra
Sagene IFs daglig leder og fra Sagene IFs engasjerte revisor. Styrets årsberetning for 2021
og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021 er gjennomgått.  Vi har fått oss forelagt
revisjonsberetningen for 2021 og eventuelle andre bemerkninger fra revisor.
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Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som
fremgår av denne beretning.

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskap: Regnskapet viser et
underskudd på kr. 524 213,-. Et av de viktigste punktene framover blir å sørge for en positiv
drift av Sagene IF over tid, slik at avdelingene står sterke totalt sett.

Kontrollutvalgets vurdering av Sagene IFs finansielle stilling, forvaltning og drift

Totalt sett er økonomien i Sagene IF akseptabel, og det er gode forutsetninger for fortsatt
drift i avdelingene.

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Sagene IFs årsregnskap for 2021
godkjennes av årsmøtet.

Oslo, 28. mars 2022
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Magne Amund Eriksen
Leder
Serienummer: 9578-5999-4-2222211
IP: 68.183.xxx.xxx
2022-03-29 12:57:24 UTC

Ingrid Elisa Våge
Medlem
Serienummer: 9578-5993-4-2394014
IP: 213.52.xxx.xxx
2022-03-29 13:17:10 UTC

Linda H C Eikelenboom
Medlem
Serienummer: 9578-5999-4-1391288
IP: 62.115.xxx.xxx
2022-03-29 13:20:56 UTC
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Kontrollutvalget Beretning 2021
            SFSEY-8GBM5-FFI3E-YS8N2-DCMZ4-PFGN3
            SHA-256
            c5bb7207881f0bfa8bad51d3cf2bb404f7d1a02460e5fa1320d5996c22b44b54
            
                                    
                                                                            Leder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            



{"documentKey":"SFSEY-8GBM5-FFI3E-YS8N2-DCMZ4-PFGN3","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-03-29T12:57:24Z","subtype":null,"ip":"68.183.243.125","signatureLines":[{"role":"Leder","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe3c856b825b205.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fde55ec35395bca.xml","signerSerial":"9578-5999-4-2222211","type":"bankid_no","signerName":"Magne Amund Eriksen"},{"signTime":"2022-03-29T13:17:10Z","subtype":null,"ip":"213.52.14.251","signatureLines":[{"role":"Medlem ","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fb3b32d7e835658.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fdcb21208547cd8.xml","signerSerial":"9578-5993-4-2394014","type":"bankid_no","signerName":"Ingrid Elisa Våge"},{"signTime":"2022-03-29T13:20:56Z","subtype":null,"ip":"62.115.169.244","signatureLines":[{"role":"Medlem","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fd7f14e6272b8c2.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fd99a0837218c88.xml","signerSerial":"9578-5999-4-1391288","type":"bankid_no","signerName":"Linda H C Eikelenboom"}]}


Kontrollutvalget Beretning 2021
            SFSEY-8GBM5-FFI3E-YS8N2-DCMZ4-PFGN3
            SHA-256
            c5bb7207881f0bfa8bad51d3cf2bb404f7d1a02460e5fa1320d5996c22b44b54
            
                                    
                                                                            Medlem 
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
 ========================= ======================= ================ =============================================================================================== 
  Time                      Name                    IP               Activity                                                                                       
 ========================= ======================= ================ =============================================================================================== 
  2022-03-29 12:27:20 UTC   Vibeke Thiblin          77.18.60.233     The document was created                                                                       
  2022-03-29 12:27:21 UTC   Vibeke Thiblin          77.18.60.233     A signing link was activated for "Magne Amund Eriksen"                                         
  2022-03-29 12:27:21 UTC   Vibeke Thiblin          77.18.60.233     A signing link was activated for "Linda H C Eikelenboom"                                       
  2022-03-29 12:27:21 UTC   Vibeke Thiblin          77.18.60.233     A signing link was activated for "Ingrid Elisa Våge"                                           
  2022-03-29 12:27:22 UTC   Vibeke Thiblin                           A signing request email was sent to "Magne Amund Eriksen" at "magneriksen@gmail.com"           
  2022-03-29 12:27:23 UTC   Vibeke Thiblin                           A signing request email was sent to "Linda H C Eikelenboom" at "lindaeikelenboom@hotmail.com"  
  2022-03-29 12:27:23 UTC   Vibeke Thiblin                           A signing request email was sent to "Ingrid Elisa Våge" at "ingvag@gmail.com"                  
  2022-03-29 12:27:29 UTC   Ingrid Elisa Våge       66.102.9.46      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-29 12:55:01 UTC   Magne Amund Eriksen     74.125.208.147   The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-29 12:55:04 UTC   Magne Amund Eriksen     74.125.208.149   The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-29 12:55:05 UTC   Magne Amund Eriksen     68.183.243.125   The document was viewed by the signer                                                          
  2022-03-29 12:55:08 UTC   Penneo system           68.183.243.125   The document was viewed                                                                        
  2022-03-29 12:57:24 UTC   Magne Amund Eriksen     68.183.243.125   The signer signed the document as Leder                                                        
  2022-03-29 13:15:19 UTC   Vibeke Thiblin          148.122.135.23   The document was viewed                                                                        
  2022-03-29 13:15:58 UTC   Ingrid Elisa Våge       66.102.9.51      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-29 13:16:15 UTC   Ingrid Elisa Våge       74.125.208.144   The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-29 13:16:16 UTC   Ingrid Elisa Våge       74.125.208.147   The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-29 13:16:19 UTC   Ingrid Elisa Våge       213.52.14.251    The document was viewed by the signer                                                          
  2022-03-29 13:16:20 UTC   Penneo system           213.52.14.251    The document was viewed                                                                        
  2022-03-29 13:17:10 UTC   Ingrid Elisa Våge       213.52.14.251    The signer signed the document as Medlem                                                       
  2022-03-29 13:18:26 UTC   Vibeke Thiblin          148.122.135.23   The document was viewed                                                                        
  2022-03-29 13:19:26 UTC   Linda H C Eikelenboom   62.115.169.244   The document was viewed by the signer                                                          
  2022-03-29 13:19:27 UTC   Penneo system           62.115.169.244   The document was viewed                                                                        
  2022-03-29 13:20:57 UTC   Penneo system           62.115.169.244   The document signing process was completed                                                     
  2022-03-29 13:20:57 UTC   Linda H C Eikelenboom   62.115.169.244   The signer signed the document as Medlem                                                       
 ========================= ======================= ================ =============================================================================================== 



Kontrollutvalget Beretning 2021
            SFSEY-8GBM5-FFI3E-YS8N2-DCMZ4-PFGN3
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            c5bb7207881f0bfa8bad51d3cf2bb404f7d1a02460e5fa1320d5996c22b44b54
            
                                    
                                                                            Medlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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