Kontrollutvalget Norges Tennisforbund
Rapport fra kontrollutvalget til regnskapet for 2020
Kontrollutvalget består av:
Leder:

Erik Alver, Lillehammer TK

Medlemmer:

Hans Nordstaa, Asker TK
Janniche Fusdahl, Nordstrand TK

Varamedlemmer:

Katrine Hansen, Holmenkollen TK

Utvalget har siste år gjennomført 5 møter; 16. desember 2020, 17. mars 2021, 27. april, 7.
mai 2021 og 12. mai 2021 (møte med revisor). Utvalget har hatt dialog med styret om
diverse forhold. I tillegg har utvalget i henhold til vedtak på ekstraordinært forbundsting
(EOF) 22. juni 2020 oppnevnt arbeidsgruppe som fikk i mandat å komme med anbefalinger
og råd til styret i NTF vedrørende prioriteringer og disposisjoner i NTF. Kontrollutvalget
sendte til NTF notat datert 7. august 2020 hvor det ble meddelt oppnevning av en
arbeidsgruppe på 10 personer, sammen med redegjørelse for kriterier som ble lagt til grunn
for oppnevningen.
Utvalget er godt fornøyd med dialogen med President og administrasjonen, har tilgang til
styreprotokoller og øvrig relevante dokumenter, og har fått tilfredsstillende svar på de
problemstillinger som er reist. Utvalget viser til at forbundets økonomi fremstår som sunn og
at det er god økonomistyring.
Utvalget har gjennomgått årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2020,
og mener at regnskapet er pålitelig og gir et korrekt bilde av NTF’s drift og finansielle stilling.
Utvalget har hatt videomøte med NTF’s revisor Rune Bergseng hos Nitschke AS i dag 12. mai
2021, og drøftet avleggelsen av årsregnskapet og økonomirutiner generelt med revisor.
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