
Til Arsmøtet i Stavanger Seilforening

Kontrollkomiteens beretning for 2017

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:

Kontrollkomiteens oppgaver etter NlFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Stavanger Seilforenings
økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at foreningens 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.

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 foreningens drift og finansielle stilling.
Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere foreningens finansielle stilling,
forvaltning og drift.

I henhold til Lov for Stavanger seilforening § 12 (2) avgir Kontrollkomiteen sin årlige beretning
direkte tilArsmøtet.

Det har vært avholdt to møter i Kontrollkomiteen i 2017 hvor også styreleder og daglig leder har
vært til stede. I tillegg har komiteen blitt holdt fortløpende orientert om foreningens virksomhet
gjennom å tå tilsendt innkallinger og referater fra styremøter, inkludert regelmessige
økonomirapporter.

Kontrollkomiteens merknader til regnskapet

Kontrollkomiteen har gjennomgått samtlige referater fra styremøtene samt andre dokumenter som
er funnet nødvendige å gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om
fra foreningens daglige leder, styreleder og revisor. Styrets årsberetning for 2Q17 og det
styrebehandlede årsregnskapet for 2017 er gjennomgått. Vi har fått oss forelagt
revisjonsberetningen for 2017 .

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

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet og anbefaler at styrets
beretning og Stavanger Seilforenings årsregnskap for 2017 godkjennes av årsmøtet.

Kontrollkomiteens vurdering av foreningens finansielle stilling, forvaltning og drift

Seilforeningen har en god økonomisk styring. Resultatregnskapet viser positivt resultat og er i trå
med budsjettet som ble vedtatt på forrige generalforsamling. Den finansielle situasjon er solid.
Balansen er styrket gjennom ytterligere nedbetaling av gjeld. Foreningens likviditet er også
forbedret gjennom året.

Det føres god oversikt over båtplassinnskudd og nedkvittering inntektsføres fortløpende. Venteliste
for båtplasser er reell og ajour, og rutiner for søknad om og tildeling av båtplasser er veletablerte.

Administrative rutiner for godkjenning av kostnader, investeringer og utbetalinger synes fulgt.

I tidligere beretninger fra kontrollkomiteen har det blitt påpekt at styremøtereferater ikke har blitt
gjort tilgjengelig for medlemmene på en systematisk måte. Møtereferatene er nå i sin helhet



publisert på foreningens nettside, noe som gir medlemmene en god innsikt i foreningens arbeid og
økonomiske disposisjoner.

En sunn og robust økonomi er viktig både på grunn av foreningens betydelige økonomiske
forpliktelser knyttet til vedlikehold av eksisterende anlegg, men også for å gi handlingsrom for
videre utvikling av foreningen.

I henhold til vedtak på forrige årsmøte har foreningen i løpet av 2017 gjort til dels betydelige
endringer i organisasjonsstrukturen, gjennom endret sammensetning av styre og en klarere
ansvarsdeling mellom styre, daglig leder og komiteer. Det har også blitt ansatt en ekstra heltids
ressurs i foreningen. En slik omfattende organisasjonsendring er krevende men den synes å ha gitt
en positiv effekt gjennom klarere roller og ansvar, og en mer effektiv og robust drift av foreningen.

Seilforeningen har også gjennom 2017 holdt et høyt sportslig aktivitetsnivå, spesielt rettet mot barn
og unge. Foreningen fortsetter å utvikle unge seilere på høyt nasjonalt nivå. Fast ansatt trener, i

kombinasjon med et utstrakt samarbeid med <<Talenter mot Toppen» programmet på St Svithun
videregående gjør at man har et godt sportslig tilbud i foreningen. Foreningens opplegg for
rekruttering synes å tilføre nye talent og å opprettholde en balansert satsning på både topp og
bredde. Foreningen har også holdt et høyt aktivitetsnivå innen regattaarrangementer med tilbud
både til joller og storbåt. Treningstilbud og regattaer synes å være gjennomført med
tilfredsstillende kvalitet og økonomistyring, og med gode tilbakemeldinger fra Norges Seilforbund
og seil-Norge forøvrig.

I løpet av året er det ikke blitt gjennomført beredskapsøvelse for aktiviteter på jolleanlegget i

henhold til gjeldende prosedyrer. De samme prosedyrene legger ansvaret for å arrangere
beredskapsøvelse til foreningens HMS-ansvarlig, en rolle som ikke lenger eksisterer. Prosedyrene
bør f ølgelig oppdate res.

Mange av tiltakene i årsmøtets vedtatte handlingsplan synes gjennomført. Dog gjenstår ikke
uvesentlige tiltak i planen. Vesentlige awik mellom planlagte og gjennomførte aksjoner inkluderer:

- Ferdigstilling av HMS håndbok/planer
- Langsiktig vedlikeholdsplan for foreningens anlegg på Sølyst og Langøy
- Utarbeide overordnet plan for Sølyst med hjelp fra arkitekt

Konklusjon

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Stavanger Seilforenings årsregnskap for 2017
godkjennes av årsmøtet.

Stavanger, 2. mars 2018


