Rapport fra kontrollkomiteen i Slekt og Data for perioden
10 oktober 2020 til 2.april 2022
• Ved

landsmøtet i oktober 2020 ble flg kontrollkomite valgt:

Bernt Bull, leder
Tone Moseid, medlem
med:
Cathrine Apelseth-Aanensen,1. varamedlem
Ivar Jensås som 2. varamedlem.
Det er innarbeidet praksis at varamedlemmene trekkes med i drøfting av saker kontrollkomiteen
behandler. Komiteen har ikke hatt noen møter i perioden, et møte ble forsøkt organisert digitalt, men
ble utsatt i påvente av mulig fysisk møte. Det ble det ikke mulig å gjennomføre før tett innpå
landsmøtet og ble ikke innkalt.
Ved gjennomgang av protollene skal kontrollkomiteen påse at beslutningene ikke er i strid med
vedtekter eller landsmøtevedtak, eller i strid med god organisasjonsskikk. Kontrollkomiteen har
gjennom årene hatt en god dialog med sekretariatet om protokolleringspraksis for å sikre tydelig
vedtaksprotokollering. Kontrollkomiteen har løpende fått tilsendt styreprotokollene. Det har ikke vært
bemerkninger til protokollen relatert til vedtektene
Kontrollkomiteen merker seg at både styre og sekretariat har håndtert de utfordringene pandemien har
gitt på en svært god måte. Lederen har vært i telefonisk kontakt med generalsekretær fra tid til annen..
Etter skifte av generalsekretær høsten 2021 hadde lederen en lengre samtale med den nye
generalsekretæren, Lina Bjelland Myrvoll. Kontrollkomiteen erfarer også at dette skiftet av

generalsekretær har vært håndtert på en god måte.

Det er i perioden ikke kommet noen henvendelser til kontrollkomiteen, verken fra medlemmer,
eksterne eller fra styret.
Kontrollkomiteen har gjennomgått årsmeldingen og regnskapet for perioden 2020 og 2021. En
beretning skal gi en god beskrivelse av aktiviteten og det skal komme godt fram måloppnåelse for
vedtatte programmer. Å vurdere oppfylling av program og vedtak tillegger det landsmøte å foreta.
Beretningen er godt tilrettelagt for slike vurderinger.
Regnskapet viser et meget godt resultat. Erfaring fra mange organisasjoner viser at det å bygge opp
en viss egenkapital er viktig for å kunne takle uforutsette forhold.
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