
Norsk Sykepleierforhund

Landsmøtets kontrolltitvalg

Årsmelding 2011

Kontrollutvalget har hatt 4 møter 1201 I • og har hatt møter med generalsekretær, okonomisjef og

regnskapssjet 2. nestleder deltok pà ett møte.

Utvalget har fåu regnskapsrapporter og muntlig informasjon om status vedrørende de økonomiske
disposisjoner og drift.

Leder og stedfortreder har vært tilstede pà noen forbundstyremøter.

Arsregnskap og årsberetning 201! er gjennomgått.

Kontrollutvalget har følgende kommentarer:

Innsatsområder

Det nye medlemsregisteret har gitt en bedre oppfølging og kontroll av medlemsutvikling og kontingent.

Kontrollutvalget merker seg at det fortsatt er utestående kontingentrestanse. Vi registrerer at

medlemsveksten av ‘medlem i arbeid” er svakere enn budsjettert (mål var 3,5 %, og resultatet ble pà kun 1,9
%). Det er gledelig at vekst av studentmedlemmer er god (4,6%).

Satsingen på tillitsvalgopplæringen er god.

Fordekbutikken

Utvalget ser med bekymring p at det har vært manglende internkontroll ved innkjøp og salg av varer. Vi er
kjent med at tiltak er iverksatt.

Årsregnskap og årsmelding

Kontrollutvalget er fornøyd med årsresultatet 12011. Det nye regnskapssystemet synes å gi en bedre

Økonomi kontroll.

Konklusjon

Kontrollutvalget har utført sine oppgaver i henhold til vedtektenes retningslinjer.

Kontrollutvalget mener at forbundets økonomiske disposisjoner har vært i samsvar med vedtektene samt

landsmøtecs og foitundsstyrets vedtak.

Oslo 8. juni 2012

Thorb9rn Avsnes
Ledet

Sodil Runde Vibeke Hegg
Medlem Medlem.



Norsk Sykepleåerforbund

Landsmøtets kontrollutvalg

Årsmelding 2012

Kontrollutvalget har haLL 4 møter i 2012, og har hatt møter med generalsekretær, økonomisjef og regnskapssjef.
Utvalget bar fått regnskapsrapporter og muntlig informasjon om status vedrørende de økonomiske disposisjoner og
drift.
Leder eller stcdfortrcder har vært tilsiede på dc ilesle forbundMyremøter.

Årsregnskap og årsberetning 2012 er gjennomgålt.

Konirollutvalget har følgende kommentarer:

Innsatsområder

Vi registrerer at medlemsveksten av “medlem i arbeid’ er svakere enn budsjetien (mål var 3,5 %, og resultatet ble på
kun 2,5 To). Det er gledelig at vekst av studentmedlemmer er god (6%).

Kontingent

Kontrollutvalget er fornøyd mcd bedrete rutiner i forbindelse med føring av kontingent, blant annet ved utestående
kontingentresianse hvor purrerutiner er endret.

Fordelsbutikken

Utvalget er fortsatt bekymret over den store lagerheholdningen. Dette medfører både tap og kostnader.

Andre større saker

Utvalget er orientert om de økonomiske disposisjoner i forbindelse med lOO-årsjubileet, Sykepleierkongttssen samt

kon llikten ved hovedtariffoppgjøret.

Arsregnskap og årsmelding

Kontrollutvalget er fornøyd med årsresuliatet i 2012.

Konklusjon

Kontrollutvalget har utført sine oppgaver i henhold til vedtektenes retningslinjer.

Kontrollutvalget mener al forbundets økonomiske disposisjoner har vært i samsvar med vedtektene samt Iandsmøtets
og forbundsstyrets vedtak.

Oslo 14. juni 2013

Reid”uoyhorg Johansen
Medlem

Ragnhild Maalen Buggefri&..)
I. vararepreseniant

Kaihrine Lunde
Medlem

Leder



Norsk Sykepleierforbundet
Landsmøtets kontrollutvalg

Årsmelding 2013

Kontrollutvalget har hatt 4 møter i 2013. Vi hatt møter med generalsekretær, økonomisjef og
regnskapssjef.
Utvalget har blitt orientert om driftssaker og politiske saker fra forbundsstyret.
Leder eller stedfortreder har vært tilstede på de fleste forbundsstyremøter.
Årsregnskap med avviksanalyser for 2013 er presentert og gjennomgått.

Kontroflutvalget har følgende kommentarer:

Medlemsrekruttering
Medlemsveksten er på 1,9 % for medlemmer i arbeid mot budsjettert 2,0 %. Kontingent
inntekten har økt.

Bistandsarbeid
Utvalget har fått informasjon om manglende internkontroll, og vi er fornøyd med at det er
innført endrete og skjerpede regnskapsrutiner i bistandsprosjektene.

Avviksrapporter
Det har vært ulik kvalitet på avviksrapportene fra avdelingene. Bedre avviksrapportering vil
lette utvalgets arbeid i henhold til vårt mandat. Vi Ønsker at budsjett- og regnskapsføring i
organisasjonen utføres etter vedtatt standard.

Årsregnskapet
Utvalget er fornøyd med årsresultatet i 2013.

Konklusjon
Kontrollutvalget har utfØrt sine oppgaver i henhold til vedtektenes retningslinjer.

Oslo 4. juni2014

Thor jørn Avsnes
Medlem

(141q%/
Catnne Enger unde

Medlem

Kontrollutvalget mener at forbundets økonomiske disposisjoner har vært i samsvar med
vedtektene samt landmØtets og forbundsstyrets vedtak.

Leder

1
Rhgnhiltl Maalen Bugge

1. varamedlem



Norsk Sykepleierforbundet
Landsmøtets kontrollutvalg

Årsmelding 2014

Kontrollutvalget har hatt 4 møter i 2014, hvor generalsekretær, administrasjonssjef og
regnskapssjef har møtt.
Vi har blitt orientert om aktuelle driftssaker, økonomiske og politiske saker fra forbundsstyret.
Leder eller stedfortreder har vært tilstede på de fleste forbundsstyremøter.
Årsregnskap med avviksrapporter for 2014 er kjent for utvalget.

Kontrollutvalget har følgende kommentarer:

Medlemsrekruttering
Medlemsveksten er på 3,0 % for medlemmer i arbeid og 2,4 % totalt. Utvalget har fått
informasjon om utmeldingsårsaker og registrerer at organisasjonen har hatt særlig
oppmerksomhet mot rekruttering av nye medlemmer.

Rapportsystem
Utvalget er fornøyd med nytt rapporteringssystem av regnskapet.

Årsregnskapet
Utvalget er fornøyd med årsresultatet i 2014 slik det foreligger, og konstaterer at overskuddet
skyldes blant annet økt medlemsvekst, mindre forbruk på forbundsstyrets disposisjonskonto
samt økte finansinntekter.

Konklusjon
Kontrollutvalget har utført sine oppgaver i henhold til vedtektenes retningslinjer.

Kontrollutvalget mener at forbundets økonomiske disposisjoner har vært i samsvar med
vedtektene samt landmøtets og forbundsstyrets vedtak.

Oslo 23. april 2014

h9rbjørn Avsnes
I Medlem

Leder

Medlem

Raghhild Maalen Bugge
1. varamedlem


