
Kontrollutvalgets beretning for 2021 
 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Norges Badmintonforbund (NBF) sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og forbundets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og 
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har 
forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger 
og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på tinget, og avgi en uttalelse til de 
saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til ting. 

Vi har utført følgende handlinger: 

• Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har 
funnet det nødvendig å gjennomgå.   

• Vi har sett på innkreving av klubbavgift, medlemslisens og lisens og årsavgift for bruk av 
Cup2000/badmintonportalen. 

• Vi har hatt en oppfølging i møte med revisor den 15.02.2022 av disponering av stipend (prosjekt 
52003) og prosjektmidler (prosjekt 52003). For inntektsåret 2021 har KU ingen kommentar til bruk 
av de bevilgede midler frå Olympiatoppen. 

• Vi gjennomgått revisors beretning for årsregnskapet. For regnskapsrevisjon vises til 
revisjonsberetning. 

 
Regnskapet viser et underskudd på kr 1 016 500 som er dekket av annen egenkapital. Egenkapitalen er per 
31.12.2021 bokført med kr 3 460 026.  
 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av forbundet 

Vi har på bakgrunn av ovennevnte gjennomgang av disponering av midler til parautøver konkludert med at 
utøver har ikke hatt disposisjonsrett over sitt individuelle stipend (52003) og heller ikke har hatt 
medbestemmelse over prosjektmidlene (52002) i perioden 2015-2020. Det har også fremkommet 
vesentlige feilføringer med tanke på hvilket prosjekt enkelte kostnader er belastet. Det har heller ikke latt 
seg gjøre å fremskaffe alle bilagene og søknader og oversikter for turneringer/samlinger. Det at revisor med 
hjelp fra administrasjonen og regnskapskontoret ikke har klart å legge frem etterspurte oversikter og bilag 
er meget bekymringsfylt. 

Kontrollutvalget utarbeidet den 30.11.2021 en egen rapport over gjennomgangen for 2015-2020 som ble 
sendt styret.  Konklusjonen i rapporten er: Hvis styret er enig i KU sin konklusjon om at HSS ikke har hatt 
disposisjonsrett over sitt individuelle stipend og at det feilaktig er dekket vesentlige kostnader på disse to 
prosjektene som ikke hører hjemme her, forslår vi at styret inviterer HSS og hennes representanter til et 
møte for å komme frem til en akseptabel løsning for begge parter. KU vil i så fall stille seg positiv til å delta 
for å kunne svare på de fakta som KU har oversikt over etter det arbeidet KU har gjort siste 14 måneder. KU 
ser det imidlertid ikke som sin oppgave å fremme forslag til en løsning. 

 



Kontrollutvalget er kjent med at det skal være et møte denne uken mellom NBF og utøvers representanter i 
forsøk om å finne en løsning på saken.  

Kontrollutvalget vil bemerke at det etter vårt syn må gjøres korrigeringer i regnskapet basert på perioden 
2015-2020 og at disse gjøres mot regnskapet for 2022. 

 

Kontrollutvalget har følgende merknader til å få tilgang til dokumentasjon  

Kontrollutvalget opplever at det tar lang tid før dokumentasjonen oversendes, og må stadig purre. Vi bad 
om hovedbok og dokumentasjon for medlemmer den 2. februar 2022. Først 16. mai 2022 hadde 
Kontrollutvalget mottatt etterspurt dokumentasjonen med unntak av nøkkeltallsoversikt som ikke er 
mottatt. 
 

 

Konklusjon 

Vi forutsetter at styret i 2022 finner en løsning i saken om disponering av midler fra Olympiatoppen 
vedrørende prosjekt 52002 (prosjektstøtte Para) og prosjekt 52003 (stipend) og at eventuelle korreksjoner 
blir foretatt i årsregnskapet for 2022. 

På dette grunnlag anbefaler kontrollutvalget at NBF sitt årsregnskap for 2021 godkjennes av 
forbundstinget. 

 

Oslo 23. mai 2022 
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