Til årsmøtet i Sjusjøen Vel

Kontrollkomiteens beretning for driftsåret 2012/2013.

Komiteen har i perioden bestått av Eva Lundby Kristiansen, Gunnar Aanmoen og Torhild Johnsen,
med sistnevnte som leder.
Komiteen har ikke avholdt fysiske møter, men utført arbeidet via telefon og mail flere ganger
gjennom perioden.
Til grunn for sitt arbeid har komiteen lagt det formål som framgår av ”Retningslinjer for
Kontrollkomiteen arbeid” og Informasjonsheftet med vedtekter, lovverk og retningslinjer for Sjusjøen
Vel.
1. Vurdering av styrets arbeid opp mot årsmøtevedtak, styrevedtak, handlingsplanen og
oppnådde resultater.
Kontrollkomiteen har begrenset grunnlag for å utføre sitt oppdrag da det foreligger mangelfullt
innsyn i dokumenter i vellets arbeid. Den dokumentasjon vi har å forholde oss til er styrets
protokoller sendt i etterkant av styremøtene. Innkalling, sakslister eller underliggende dokumenter
har ikke blitt forelagt kontrollkomiteen. Dette gir et meget begrenset innsyn idet svært mange av
sakene ikke refererer innholdet om hva sakene gjelder. Vedtakene er ofte: ”Tas til etterretning”!
Kontrollkomiteen blir da usikker på om sakene kun er av orienterende art, eller om de saker som blir
referert er av slik art at man slutter seg til dem uten bredere vurderinger.
Handlingsplanen som i dette arbeidsåret er komiteens arbeidsdokument, er mottatt først 8. juni
2013.
Det vises til fjorårets rapport fra daværende kontrollkomite. Styret har ikke tatt den til følge.
Nåværende kontrollkomite vurderer at utfordringene fortsatt er aktuelle.
Komiteen utfordrer kommende styre til å legge til rette for at kontrollkomiteen får nødvendig innsyn
for å kunne utføre sitt oppdrag. Her er et forbedringspotensiale.
Ved gjennomgang av Handlingsplanen 2012-2013 vises til avsnittet om Prosjekt ”Destinasjon
Sjusjøen SA”. Det er et viktig tema for Sjusjøen Vel. Styret har stor tro på prosjektet som har som
formål at alle som har en eller annen virksomhet på Sjusjøen, bør stå sammen om en enhetlig profil.
Likeledes at Sjusjøen og Omegn Skiforening (SOS) hvor Sjusjøen Vel er med i styringsgruppen, har en
viktig oppgave med løypenettet.

Detaljer om tiltak og aktiviteter er behørig referert i Sjusjø Posten, noe som viser at styrets
medlemmer har vært aktive og fått til gode tiltak for Sjusjøens brukere i samarbeide med andre.
Det er komiteens vurdering at styret i hovedsak har fulgt opp vedtakene fattet av årsmøtet i 2012.
Imidlertid registrerer komiteen at det ikke har vært holdt medlemsmøter, noe styret selv viser til,
Komiteen mener at medlemsmøter er en god måte å få innspill i saker på - før avgjørelser blir tatt.
Sjusjø Posten er blitt et godt medlemsblad som kan utnyttes enda bedre.
2. Påse at Sjusjøen Vels midler og eiendeler anvendes i henhold til lover, vedtak, bevilgninger
og økonomiske rammer.
Til grunn for sin vurdering legger komiteen regnskap pr 30.04.13 og revisors beretning av 18.05.2013.
Regnskapet viser større inntekter enn budsjettert, noe som er bemerket av revisor i note 1.
Driftsinntekter og note 5 Bevilgninger.
Noe variable inntekter vil det alltid være, men kanskje omlegging til direkte inntektsføring av betalt
kontingent i stedet for motregning mot balansen, gir et mer realistisk/lettlest bilde.
Hvis merinntektene er ment stillet til styrets disposisjon, vil utfallet være lite forutsigbart.
Bevilgninger til serviceavgift til Destinasjon Sjusjøen og kirkekonserter i Fjellkirken bør kunne være
faste summer som forutsettes i budsjettet. Andre utbetalinger bør ledsages av søknader med en
brutto årlig ramme som er stillet til styrets disposisjon.
Kontoene i balansen 2180 Avsetninger egne prosjekt og 2182 Avsatt driftsfond, er hver på 200.000,til sammen 400.000,-. Dette er vesentlig kapital for en velforening og bør følges opp med en plan.
Etter komiteens vurdering har styret en oversiktlig økonomi og i hovedsak forvaltet Velforeningens
midler og eiendeler i henhold til Sjusjøen Vels lover og årsmøtevedtak. Imidlertid vil komiteen stille
spørsmål om hva konto 7796 er anvendt til utenom aktivitetene for arrangementene på Sjusjøen.
3. Kontrollkomiteens oppgaver.
Etter komiteens mening er en velforening et organ som ikke bare har ansvar for rett og ordnet
økonomi, men like mye i hvilken retning Velforeningen skal gå? Skal det fortsatt være en uavhengig
forening, eller er det ønskelig med mer involvering i kommersiell drift? Kontrollkomiteen mener det
er grunnlag for en bred drøfting blant medlemmene før avgjørelser tas.
Etter komiteens oppfatning vil Sjusjøen Vel bli bundet av utenforliggende selskaps vedtak, selv om
disse ikke skulle være i samsvar med interessene til flertallet av medlemmene i Sjusjøen Vel. Hvis så
skjer, vil det kunne oppstå en lojalitetskonflikt for styret i Velforeningen.
Halden, Brumunddal, Nittedal, 12.06.2013.
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Forslag til vedtak: Årsmøtet tar rapport fra kontrollkomiteen til etterretning.

