
BERETNING FRA NORGES SKYTTERFORBUNDS KONTROLLKOMITE FOR
PERIODEN 1. JANUAR 2016 TIL 31. DESEMBER 2016

Kontrollkomiteen har gjennomgått Norges Skytterforbunds årsregnskap for 2016 i henhold til
bestemmelsene i §5.5 i Regnskaps og Revisjonsbestemmelser for Norges Idrettsforbund og
Olympiske komite. Komiteens viktigste oppgave er å kontrollere at forbundets midler
anvendes i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte
disposisjoner er i samsvar med organisasjonens lov og beslutninger av årsmøte/ting.

Kontrollkomiteen mottok hovedregnskap for 2016 i februar 2017 per E-post,
revisjonsberetningen ble mottatt 9 mars 2017 og er datert samme dag. Årsregnskap for 2016
ble mottatt i mars 2017 per E-post. Årsrapporter for FK lerdue og viltmål ble mottatt i
februar og for FK rifle 1 mars. Årsrapport fra FK pistol foreligger ikke per dags dato og det
er heller ikke klart når den eventuelt vil bli framlagt. FK pistol har hatt et forbruk på til
sammen 3 025 233 kr i 2015&16 uten at aktiviteten er dokumentert i rapporter. Styrets
beretning for 2016 ble tilgjengelig i årsrapporten 10 mars 2017. Årsrapport for
breddeaktivitet ble mottatt 10 mars. Med den sene og manglende rapportering blir
Kontrollkomiteens arbeid vanskeligere enn normalt, men vi mener at vi likevel kan avgi en
rapport med basis i de opplysninger som er innhentet.

Kontrollkomiteen har hatt E-post og telefonkontakt med Generalsekretær for å gå gjennom
detaljer i regnskapet og de foreliggende virksomhetsrapporter. KKs medlemmer har enkeltvis
gjennomgått regnskapet, og notert seg at det ikke fremkommer spesielle kommentarer til
regnskapet fra revisor. KK har grunnet sent mottak av og fortsatt manglende
virksomhetsrapporter ikke gjennomført noen konferanse med revisor vedrørende regnskapet
for 2016.

Generelt vitner regnskapet om god budsjettdisiplin. Avd 25 Funksjonshemmede er i sin
helhet rapportert sammen med Avd 30 Rifle. Det er kun FK viltmål som går utover sitt
totalbudsjett, samlet sett bruker FK'ene 1,85 millioner mindre enn budsjettert. NSF totalt sett
går med et overskudd på kr 751 430 i 2016, dette er det minste overskuddet siden 2010.
Budsjettet for 2016 var satt opp med et underskudd på over 1,8 millioner. Det er også et
samlet forbruk på de øvrige avdelingene som er lavere enn budsjett som bidrar til at man får et
overskudd. Det lave forbruket skyldes så langt Kontrollkomiteen kan se noe redusert aktivitet,
men også til en viss grad at man har funnet mer kostnadseffektive løsninger. Det sportslige
aktivitetsnivået har blitt godt ivaretatt så langt vi kan se av den rapportering og informasjon
som foreligger med unntak av aktiviteten i FK pistol.

Kontrollkomiteen har tidligere år etterlyst interne kontrollrutiner som fortløpende gjenspeiler
den enkelte FKs aktiviteter og forbruk relatert til planer og budsjett. FK Rifle og Lerdue
legger ut styremøte protokoll på Skyting.no, dette gir en viss oversikt over aktivitetsomfanget
og vedtak underveis. Slike rapporter er ikke tilgjengelige fra FK Pistol og Viltmål for 2016.
Regnskapskontoret har laget et system hvor man kan få ut oppdatert regnskap når man ønsker
det. Bedre rapportering av virksomheten vil i vesentlig grad gi en bedre mulighet til å utøve
KK's funksjon i henhold til gjeldende statutter og tingvedtak.

Rekruttering er et satsningsområde i langtidsplanen for NSF sentralt og er tatt inn som det
første punktet i overordnet målsetning. Dessverre er det ikke mulig å få data mht medlemstall
og alder/kjønnsfordeling for 2016 fra systemet Min Idrett før juni 2017. Basert på tall fra
2015 og det som er angitt i årsrapporten for 2016 så er det totale medlemstallet på samme



nivå som tidligere, andelen av ungdom/junior går noe ned og kvinneandelen er på samme nivå
som de foregående 3-4 årene. Tiltakene rapportert i Årsrapport breddeaktivitet (flere trenere,
rekruttarrangementer, klubbutvikling osv.) bør etter hvert gi god uttelling i rekrutteringen,
men så langt er det ikke registrert noen signifikant endring. Det gjøres selvfølgelig mye bra
rekrutteringsarbeid i klubber og lag, idrettsgymnas og NTG, men de bør muligens få et
insentiv til å øke rekrutteringen av kvinner, ungdom og funksjonshemmede.

Regnskapet for Løvenskioldbanen viser et overskudd på kr 195 700 og Skytternytt bidrar
med et overskudd på kr 762 061. Begge disse overskuddene er noe høyere enn budsjettert. .

Kontrollkomiteen anbefaler at årsregnskapet for 2016 som viser et overskudd på kr 751 430
godkjennes som NSF's regnskap for 2016. Egenkapitalen er nå på kr 13 004 499 og er nå på
et nivå som sikrer godt over 1 års drift. Det henstilles til styret å arbeide for konsolidere den
frie egenkapitalen på dette nivået.
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