KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR PERIODEN 2018 – 2020.

Kontrollkomiteen avgir herved sin beretning til Landsmøtet i henhold til Brystkreftforeningens vedtekter § 10.3.
Nåværende kontrollkomite ble konstituert etter Landsmøtet i 2018, og har i perioden hatt fem ordinære møter pluss
to med revisor med økonomi på agendaen. Ett av møtene var i forbindelse med styreskolering 2018. I tillegg har det
vært fortløpende mail - og telefonkontakt mellom Kontrollkomiteens medlemmer. Kontrollkomiteens medlemmer
har deltatt i behandling av alle saker, og det har alltid vært hele komiteens vurderinger som ligger til grunn for de
svar og råd som har kommet fra oss. Vi har også kombinert møter i komiteen med tilstedeværelse på
Hovedstyremøter. Vi har praktisert møtende vara.
Kontrollkomiteens leder deltok også på Nordisk konferanse på Færøyene høsten -18. Her var tanken å få til et
bredere samarbeid med de andre nordiske land med tanke på organisering, drift mm. Dessverre ble det ikke satt av
tid til denne type møter under konferansen, og Kontrollkomiteen ser det ikke som formålstjenlig å delta på
kommende konferanser i sin nåværende form.
Kontrollkomiteen har arbeidet ut fra Brystkreftforeningens vedtekter og vedtak fattet på Landsmøtet, vedtak fattet
av Hovedstyret samt at vi har lagt til grunn Brystkreftforeningens handlingsplan i vår vurdering av arbeidet som
gjøres av Hovedstyret og sekretariatet. I kontrollkomiteen sitter ikke jurister, og de vurderinger vi gjør og de svar vi
gir, er ut fra styringsdokumenter og medlemmenes lange erfaring med foreningsarbeid.
Kontrollkomiteen har hatt egne møter med revisor, se vedlagte skjema med kommentarer. Kort oppsummert kan vi
si at foreningen følger god regnskapspraksis for ideelle organisasjoner, og det er ikke påvist feil vedrørende
regnskapsførsel eller økonomiske misligheter i perioden.
Kontrollkomiteen har og sjekket ut at medarbeidersamtaler er avholdt med de ansatte på vårt kontor.
Kontrollkomiteen har i perioden fått spørsmål og saker til vurdering fra enkeltmedlemmer, lokalforeninger og
Hovedstyret. I en del saker har vi kommet med konkrete råd og uttalelser, i andre har vi vært mer en diskusjonspart.
Det har vært saker der man har måttet få inn juridisk hjelp, og her har Kontrollkomiteen tatt de juridiske
betraktningene til etterretning. Vi har ført tilsyn med at Hovedstyret har fulgt opp Handlingsplanen som ble vedtatt
på Landsmøtet i 2018, og vi har ikke kunnet se store avvik fra denne. Vi har også fortløpende gjennomgått de
protokoller og dokumenter som er mottatt i perioden, og på bakgrunn av ei samla vurdering, anbefaler vi
godkjenning av både årsrapporter og årsregnskap med de eventuelle tilføyelser som Landsmøtet krever.
Situasjonen rundt Covid 19, har ført til mange utfordringer for både det sentrale ledd og lokalforeningene.
Kontrollkomiteen har i perioden vært i kontakt med Hovedstyret og sekretariatet, og slik situasjonen er pr tiden,
støtter vi beslutningen om et digitalt Landsmøte med forkortet dagsorden.
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