Rapport fra Kontrollkomiteen til årsmøtet 2017
Instruks for Kontrollkomiteen vedtatt på årsmøtet i 2011:
1. Kontrollkomitéen skal bestå av to personer
2. Kontrollkomitéens oppgaver
a. Påse at årsmøtevedtak følges opp
b. Overvåke styrets økonomiske disposisjoner
c. Påse at vedtak fattes innen rammen av NLAs vedtekter
d. Levere rapport til årsmøtet.

Kontrollkomiteens kommentarer:
a) Kontrollkomiteen har gått gjennom referater fra årsmøtet 2016, styremøter avholdt i
perioden og styrets årsmelding. Gjennomgangen viser et høyt aktivitetsnivå. Det store
spørsmålet om ny arkitektorganisasjon er nå avsluttet, og hovedfokuset har vært rettet
mot Årboka 2016-17, Fagdag/høstkonferanse 2016, samt IFLA 2019. Foreningens
sekretariat har bidratt mye, vi nevner spesielt arbeidet med Årboka 2016-17.
b) Styret har hatt økonomi på dagsorden på alle styremøter i 2016. Kontrollkomiteen er
tilfreds med dette. Resultatregnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 371 263, drøyt
kr 310 000 mer enn budsjettert. Dette utgjøres hovedsakelig av overskudd fra Årboka,
Fagdag/høstkonferanse. Foreningen har dermed også i år styrket egenkapitalen som i
regnskapet er på ca. kr 1 912 600. Dette gir NLA et økonomisk handlingsrom, og det
er veldig gledelig. Antall styremøter har blitt redusert til fire, lengre møter. Dette viser
at styret prioriterer sin ressursbruk. Forutsatt at dette gir styret tilstrekkelig tid til å få
behandlet alle saker er dette en positiv utvikling.
c) Gjennomgang av styrets referater viser omfattende arbeidsmengder med mange og
forskjellige saker som behandles grundig. Etter flere års omfattende prosess med
organisasjonssaken, er det etter kontrollkomiteens oppfatning viktig og riktig å
fokusere på drift og løpende saker. Kontrollkomiteen vil allikevel påpeke viktigheten
av å sette av tid til fagpolitisk og strategisk arbeid. Ved behov opprette arbeidsutvalg
jfr. vedtektenes pkt. 3.4.2. Vedtak som er gjort av årsmøtet i 2016 og i styremøter i
løpet av året er så langt Kontrollkomiteen kan se, fattet innenfor rammen av
foreningens vedtekter.
d) Denne rapport presenteres for årsmøtet i Moss den 1. april 2017.
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