
 

Kontrollutvalgets beretning til hovedstyrets årsberetning for 2020 

 

Generelt 

 

Ny lov med definisjon av Kontrollutvalgets funksjoner er innført med virkning fra 1.1.2020 i I 

F Frams lover. Det er vedtatt av Idrettsstyret i NIF 19.11.19. Kontrollutvalgets oppgaver 

framkommer av § 21 i Frams lover og skal støtte Hovedstyret som ansvarlig organ for Frams 

virksomhet mellom årsmøtene. 

Kontrollutvalget innser at det burde etter innføring av ny lov, vært mer aktivt i Frams 

virksomhet og beklager for egen del at utvalget kom seint inn i dette årets drift av 

idrettslaget.   

Siden dette er nytt for både utvalget og Hovedstyret viser vi til nedenstående § 21 i Frams 

lover. 

 
 

 

Regnskap 2020 i I F Fram  

 

Kontrollutvalget viser til skriv fra Lovkomiteen og Kontrollutvalget av 3.3.2021 ang § 7 i I F 

Frams lover og vurdering av tilsetting av leder i Fram fotball elite. Kontrollutvalget står fast i 

sitt svar på denne saken til Hovedstyret. 

Selv om avsetning er gjort i Regnskapet 2020, holder utvalget fast på den anbefaling som 

framkommer i ovenfor nevnte skriv. 

Ellers er det ingen kommentarer til regnskapene i gruppene og hovedforeningen. 

 

 

 



Budsjett 2021 

 

Kontrollutvalget har kun kommentarer til Fotballgruppas budsjett for 2021, basert på endret 

budsjett vedtatt av HS 18.05.21 i forhold til det opprinnelige budsjett vedtatt 6.01.21. 

Det er Kontollutvalgets klare mening at det ikke er økonomisk ansvarlig å tilsette leder i Fram 

fotball elite etter det framlagte kontraktsforslaget datert 20.05.21. Budsjettet 2021 har 

nedjustert sponsorinntekter til 1 751 021 kr, ned med 710000 kr fra opprinnelig budsjett 

vedtatt av HS 6.1.21 og oppjustert andre inntekter slik at samla inntekter er redusert med ca 

224 000 kr og det knytter seg usikkerhet til store inntekstposter som Gatelaget, Navs bidrag, 

og Billotteriet, i tillegg til usikkerheten i kampprogrammet på grunn av pandemien. * 

Det er ikke forsvarlig å binde seg til faste kontraktsbestemte utgifter til administrativ leder ut 

juli måned, med mulighet for forlengelse ut året, selv om kontraktsforslaget innebærer 

mindre fastbeløp og bonusordning på sponsoravtaler. Dessuten er bonusen knytta til 

sponsoravtaler meget uklar i forståelsen av hvem som har gjort hva.  

Dette er utgifter som det kan gjøres noe med nå. I tillegg ligger en avsetning i Regnskapet for 

2020, se kommentar til Regnskap 2020. 

 

 

20.05.21 

Kontrollutvalget 

 

 

……………………………………….      ………………………………………………..      ………………………………………… 

   Per Olstad   Ellen Haraldsen    Gunnar Eliassen

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


