Rapport fra kontrollkomiteen til årsmøtet 2019:
Rapport fra Kontrollkomiteen til årsmøtet 2019 basert på Instruks for Kontrollkomiteen vedtatt på
årsmøtet 2011:
1. Kontrollkomiteen skal bestå av to personer
2. Kontrollkomiteens 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 2018 og styremøter avholdt i perioden.
Handlingsplanen vedtatt på årsmøtet 2018 viser at hovedfokuset var framdrift og forberedelser av
IFLA 2019, samt fortsette arbeidet med et mer offensivt NLA og fortsette samhandling med andre
organisasjoner. Styret ble bedt om å legge vekt på å synliggjøre landskapsarkitektens rolle og
muligheter innenfor offentlig sektor, samt å reforhandle tidsskriftavtalen med NAL. Samtilige saker
har vært fulgt opp og behandlet i styret, men reforhandling av tidsskriftsavtalen er ikke avsluttet. Ut
fra mottatte referat framkommer det at arbeidet for et mer offensivt NLA er styrket gjennom
samhandling med andre organisasjoner bl.a ved deltagelse i «Arendalsuka». To delmål under et mer
offentsivt NLA var å engasjere medlemmer til betalete oppdrag som genererer faglig aktivitet og
synlighet samt gi mer penger til lokallagene for fremme større aktivitet. Dette er etter det
kontrollkomiteen kan se, muligheter som i svært begrenset grad er benyttet.
b) Styret har hatt økonomi på dagsorden på alle sine møter i 2018. Resultatregnskapet for 2018 viser
et driftsresultat på kr -501 418, mot budsjettert kr - 695 750. Økte kontingentinntekter, økte
prosjektinntekter og noe lavere driftsutgifter ser ut til å være grunnet til det forbedrede resultatet.
IFLA 2019 er oppført som eget prosjekt i regnskapet og en sammenstilling av utgifter og inntekter fra
2015 – 2018, samt budsjettert utgifter og inntekter for 2019 presenteres i årsmeldingen for 2018.
Det har vært avsatt midler til utvikling av ny hjemmeside i flere år. Kontrollkomiteen hadde spørsmål
til framdriften på dette prosjektet. Det er bekreftet fra administrasjon at utviklingen av sidene er
ferdig og at de iverksettes i løpet av våren.
c) Gjennomgang av styrets referater viser omfattende arbeidsmengde med mange ulike saker som
behandles grundig. Vedtak som er gjort av årsmøtet i 2018 og i styremøter i løpet av året er så langt
Kontrollkomiteen kan se, fattet innenfor rammen av foreningens vedtekter.
d) Denne rapporten presenteres for årsmøtet på Ås den 30. mars 2019.

Trond Heggem

