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ÅRSRAPPORT KONTROLLKOMITEEN 2014/15 

 

Kontrollkomiteens medlemmer har inneværende år bestått av: 

Leder: Steinar Johnsen - Kiwanis Club Langesund. 

Sekretær: Stein Robert Halle - Kiwanis Club Alfas del Pi. 

Medlem: Tore Vågsmyr - Kiwanis Club Svelvik. 

Medlem: Arne Johan Sigstad - Kiwanis Club Elverum. 

Basis for komiteens arbeid er først og fremst komiteens mandat, Strategiplaner, 

ressursbruk, guvernørens og komiteenes mål. 

Underlagsmaterialet for komiteens arbeid er rapportene fra Distrikts kasserer, 

Distriktets komiteer, SKIDNF og prosjektkoordinator.  Komiteen kan også kontakte 

regnskapsfører 

KOMITEEN SKAL: 
1. Kontrollere at KIDE’s og SKIDNF’s ressursbruk og måloppnåelse er i samsvar med vedtatte 

Strategiplaner og vedtekter. 
2. Kontrollere at de økonomiansvarlige forholder seg til de vedtak som KIDN og SKIDNF beslutter på sine 

styremøter og årsmøter. 
3. Kontrollere at den enkelte bevilgningshaver (guvernør, viseguvernør, komiteleder, styreleder, 

styremedlem osv) holder seg innenfor vedtatte budsjettramme. 
4. Komiteen skal ikke aktivt delta i saksbehandlinger, men redegjøre for sitt syn gjennom rapportering. 

Komiteen rapporterer til hvert distriktsstyremøte og til hvert årsmøte. 
5. Komiteen tilrettelegger selv nødvendige arbeidsrutiner. 

5.1Underlagsmateriale (strategidokumenter, prosjektfremdriftsplaner, 

regnskapskapsoversikter og andre nødvendige dokumenter) kan innhentes fra alle 

aktuelle personer/organer. 

Komiteen har hatt møter ca. 1uke før hvert DS.  

Arbeidsforholdet til komiteen har hvert utilfredsstillende i og med at vi ikke har fått 

tilfredsstillende rapporter i tid til møtene. 

 

 

mailto:kontrollkomite@kiwanis.no


2 
 
 

Guvernørens mål:  

Strategiske og organisatoriske mål og tiltak er vanskelig målbare, men det ser rimelig 

bra ut. Målene på medlemsvekst og økning i antall klubber ser ut til å bli vanskelig å 

oppnå. 

Pr. 1 oktober 2014 var det 1339 medlemmer og 68 klubber.  

Pr. 27 august 2015 var det 67 klubber og målet er 70 klubber i utgangen av 

september 2015. Medlemstallet var  pr. 27 august 2015: 1328 medlemmer og målet 

er 1400 medlemmer innen utgangen av september 2015.  

Budsjett/regnskap 2014 – 2015: 

Årets resultat pr. 30. juni ser veldig bra ut før DS4 og årsmøtet er avviklet. 

Så langt ser det ut som Distriktet har god kontroll på økonomien. Komiteen vil likevel 

bemerke at regnskapet er veldig uoversiktlig i forhold til budsjett. Regnskapstall for 

innværende år, budsjett og forrige års regnskap bør stå ved siden av hverandre. Dette 

er noe som har blitt bemerket på de aller fleste årsmøtene.  

Kontrollkomiteen vil bemerke at det er brukt lite penger i forhold til målsetningene til 

de forskjellige komiteene. 

Måloppnåelse:  

Humanitærkomiteens rapport er gjennomgått, og tar den til etterretning. 

Klubbutviklingskomiteen har hatt stor aktivitet.  Vi ser imidlertid ikke helt hva 

som er oppnådd av måloppnåelse i forhold til mandatet og mål. 

Hva er egentlig gjort i forbindelse med nyklubb-bygging i Norge og Sverige? 

Prosjektkoordinators rapport er gjennomgått. Kontrollkomiteens arbeid blir 

vanskelig i og med at det er en viss sammenblanding av prosjektkomiteens 

mandat og nyklubbkomiteens mandat 

KIWANIS District Nordens Fonds ressursbruk og måloppnåelse er i samsvar med 

vedtatte strategiplaner og vedtekter. God og fyldig rapport. Tas til etterretning. 

Eliminate: Mål for innsamlede midler er 4 mil. NOK. Innen utgangen av august 

2015. har det kommet inn vel 3,2 mill. NOK. Selv om ikke målet er nådd så er 

det likevel et bra resultat. God innsats av Guvernør Hilde i forbindelse med 

morsdagsaktiviteten i TV 2. 

Finanskomiteen: Ingen rapport mottatt. 

Konventkomiteen: Målsetningen oppnådd. Rapporten tas til etterretning. 
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Lovkomiteen: Rapporten tas til etterretning. Men vi vil påpeke at vi mangler 

rapportering på arbeidet til forslag på ny Distrikts lov som skal legges frem på 

årsmøte 2015. 

Kiwanisnytt: Målsetningen ser ut til å bli oppnådd. Rapporten tas til 

etterretning. 

Nettansvarlig ( Web master ): Utfyllende og god rapport. Målene oppnådd. Tas 

til etterretning. 

Korrespondent  KI – KIEF: Ingen rapport. 

Nyhetsformidler KI – KIEF: Ingen rapport. 

Past Guv. Komiteen: Rapport mottatt. Tas til etterretning. (Komiteen har ikke 

noe mandat). 

Regnskap 2013/14:  

Siden regnskapet for 2013 - 2014 ikke har vært ferdigført og godkjent av revisor 

før vårt møte 27. august– til tross for gjentatte purringer – kan komiteen derfor 

vanskelig uttale seg. 

Vi har i ettertid mottatt regnskapet, men komiteen har ikke fått anledning til å 

se på det. 

Generelt: 

Rutinen med at kontrollkomiteen skal ha alle rapporter – uoppfordret – 

fungerer ikke pr. i dag. Dette bør inn i instruksene til hver komite, eller i en 

overordnet instruks. 

Komiteen bemerker at den, på bakgrunn i aktuelle organers manglende 

grunnlagsrapportering, er usikker på komiteens fremtidige berettigelse. 

Leder har vært invitert til å delta på DS1, DS3 og DS4, og rapportert på DS3 og 

DS4. Til DS1 var det ingen rapportering. 

 

 

For kontrollkomiteen 

Stein Robert Halle - sign 

Sekretær 

 


