
Til årsmøtet i Sagene IF

Kontrollkomiteens beretning for 2020

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid

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

Kontrollkomiteen 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.
Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske
kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

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

Kontrollkomiteen har hatt to formelle møter i 2020, og lederen av Kontrollkomiteen har
kontaktet daglig leder ved behov i 2020. Styreleder og daglig leder har hatt orienteringsmøte
om Sagene IFs drift og økonomi med Kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteen gikk inn i en situasjon i 2020 hvor Sagene Sykkel var misfornøyd med
hvordan de var behandlet av Sagene IF. En av tingene som kom fram var at avdelingen
Sykkel og Sagene IF sitt styret/administrasjon ikke hadde samme forståelse av hvordan ting
ble utført og hvordan driften i de forskjellige avdelingene skulle utføres. Dette viser mangel
på kommunikasjon og enighet, og er noe som styret i Sagene IF må jobbe aktivt med,
spesielt opp mot arbeidsutvalgene og når det skiftes ut personer i avdelingene.

Koronaviruset har gjort at situasjonen i Sagene IF har blitt snudd på hodet når det gjelder
aktiviteter og hvordan man kan drive idrettsklubb. 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.

Kontrollkomiteen bemerker den pressede ressurssituasjonen på administrasjonssiden, og at
klubben er svært avhengig av daglig leder for å være sikret drift. Dette er diskutert med både
styreleder og daglig leder, og bør følges opp framover.

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det
nødvendig å gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra
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Sagene IFs daglig leder og fra Sagene IFs engasjerte revisor. Styrets årsberetning for 2020
og det styrebehandlede årsregnskapet for 2020 er gjennomgått. Vi har fått oss forelagt
revisjonsberetningen for 2020 og eventuelle andre bemerkninger fra revisor.

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som
fremgår av denne beretning.

Kontrollkomiteen har følgende merknader til det fremlagte regnskap: Regnskapet viser et
overskudd på kr. 1 064 920,- som har flere årsaker. Hovedsakelig grunnet lavere aktivitet i
2020 på grunn av korona, samtidig som klubben også har mottatt diverse tilskudd relatert til
svikt i inntekter pga. koronapandemien. Det er bra at man har fortsatt det gode arbeidet med
økonomisk kontroll og fortsatt opprydningen i medlemsregisteret.

Kontrollkomiteens 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.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Sagene IFs årsregnskap for 2020
godkjennes av årsmøtet.

Oslo, 27. april 2021

Magne Amund Eriksen Linda Eikelenboom Ingrid Våge
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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." 

Ingrid Elisa Våge
Medlem kontrollkomiteen
Serienummer: 9578-5993-4-2394014
IP: 81.191.xxx.xxx
2021-04-28 11:33:50Z

Magne Amund Eriksen
Leder kontrollkomiteen
Serienummer: 9578-5999-4-2222211
IP: 84.209.xxx.xxx
2021-04-28 20:38:15Z

Linda H C Eikelenboom
Medlem kontrollkomiteen
Serienummer: 9578-5999-4-1391288
IP: 81.191.xxx.xxx
2021-04-28 20:42:38Z
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Kontrollkomiteens beretning 2020
            PYUOJ-5ZP36-G6VIQ-DIDD3-1YWL3-1LLDY
            SHA-256
            ea8d921ad1440e8403710ba855c0d496173234e1720b14772194e2f1b4b2ae59
            
                                    
                                                                            Leder kontrollkomiteen
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    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":"PYUOJ-5ZP36-G6VIQ-DIDD3-1YWL3-1LLDY","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2021-04-28T11:33:50Z","subtype":null,"ip":"81.191.41.227","signatureLines":[{"role":"Medlem kontrollkomiteen","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fdc92e049e871b6.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe23f9cd894e02f.xml","signerSerial":"9578-5993-4-2394014","type":"bankid_no","signerName":"Ingrid Elisa Våge"},{"signTime":"2021-04-28T20:38:15Z","subtype":null,"ip":"84.209.129.12","signatureLines":[{"role":"Leder kontrollkomiteen","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe8b2baee3861c7.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fc2b36dfe53f1dc.xml","signerSerial":"9578-5999-4-2222211","type":"bankid_no","signerName":"Magne Amund Eriksen"},{"signTime":"2021-04-28T20:42:38Z","subtype":null,"ip":"81.191.237.122","signatureLines":[{"role":"Medlem kontrollkomiteen","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe39ce918b71a08.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fc9ed1ff2427a68.xml","signerSerial":"9578-5999-4-1391288","type":"bankid_no","signerName":"Linda H C Eikelenboom"}]}
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 ========================= ======================= ================ =============================================================================================== 
  Time                      Name                    IP               Activity                                                                                       
 ========================= ======================= ================ =============================================================================================== 
  2021-04-28 11:29:33 UTC   Vibeke Thiblin          193.212.201.13   The document was created                                                                       
  2021-04-28 11:29:34 UTC   Vibeke Thiblin          193.212.201.13   A signing link was activated for "Ingrid Elisa Våge"                                           
  2021-04-28 11:29:34 UTC   Vibeke Thiblin          193.212.201.13   A signing link was activated for "Linda H C Eikelenboom"                                       
  2021-04-28 11:29:34 UTC   Vibeke Thiblin          193.212.201.13   A signing link was activated for "Magne Amund Eriksen"                                         
  2021-04-28 11:29:35 UTC   Vibeke Thiblin                           A signing request email was sent to "Linda H C Eikelenboom" at "lindaeikelenboom@hotmail.com"  
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  2021-04-28 11:32:27 UTC   Ingrid Elisa Våge       66.249.81.172    The signing request email was opened by the signer                                             
  2021-04-28 11:32:30 UTC   Ingrid Elisa Våge       66.249.81.188    The signing request email was opened by the signer                                             
  2021-04-28 11:32:45 UTC   Ingrid Elisa Våge       81.191.41.227    The document was viewed by the signer                                                          
  2021-04-28 11:32:46 UTC   Penneo system           81.191.41.227    The document was viewed                                                                        
  2021-04-28 11:33:50 UTC   Ingrid Elisa Våge       81.191.41.227    The signer signed the document as Medlem kontrollkomiteen                                      
  2021-04-28 11:43:12 UTC   Magne Amund Eriksen     66.102.9.92      The signing request email was opened by the signer                                             
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  2021-04-28 20:35:48 UTC   Magne Amund Eriksen     66.102.9.76      The signing request email was opened by the signer                                             
  2021-04-28 20:36:26 UTC   Magne Amund Eriksen     84.209.129.12    The document was viewed by the signer                                                          
  2021-04-28 20:36:28 UTC   Penneo system           84.209.129.12    The document was viewed                                                                        
  2021-04-28 20:38:15 UTC   Magne Amund Eriksen     84.209.129.12    The signer signed the document as Leder kontrollkomiteen                                       
  2021-04-28 20:40:36 UTC   Linda H C Eikelenboom   81.191.237.122   The document was viewed by the signer                                                          
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