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Til Årsmøtet for Tekna Trondheim avdeling, 18.03.2021 
 

Kontrollkomiteens beretning for 2020 
 

Bakgrunn 

1. Kontrollkomiteen er Årsmøtets kontrollorgan og skal understøtte Årsmøtet i arbeidet som 
avdelingens tilsynsmyndighet. Kontrollkomiteen er kun ansvarlig overfor Årsmøtet, og er i sitt 
arbeid selvstendig i forhold til øvrige organer i avdelingen. 

2. Kontrollkomiteen skal før tilsyn med at: 
a) Avdelingsstyret styrer avdelingens virksomhet i overensstemmelse med foreningens lover og 

avdelingens vedtekter. 
b) Avdelingsstyret gjennomfører Årsmøtets vedtak og følger opp dets henstillinger. 
c) Avdelingsstyret forvalter avdelingens midler og øvrige ressurser forsvarlig og disponerer 

disse i henhold til rammer gitt av Årsmøtet og i samsvar med anerkjent forretningsskikk. 
3. Kontrollkomiteen skal i sitt arbeid: 

a) Gjennomgå alle innkallinger og saksdokumenter til Avdelingsstyrets møter og 
Avdelingsstyrets møteprotokoller med alle vedlegg. 

b) Gjennomgå og vurdere avdelingens reviderte regnskaper i forhold til retningsgivende 
budsjett vedtatt på Årsmøtet. 

 
Kontrollkomiteen bør etter eget skjønn vurdere om avdelingens midler og ressurser forvaltes på en 
måte som bidrar til at foreningens gjeldende måldokument blir fulgt opp innen avdelingens 
virksomhetsområde. 

 
1. Styring av avdelingens virksomhet 

Styret gjennomførte 3 fysiske styremøter, og 2 digitale styremøter i 2020.  
 

Det har vært avholdt ca. 30 arrangement gjennom året (2019: 70) med totalt ca. 1000 (2019: 2500) 
deltakere. 10 arrangement ble kansellert på grunn av covid-19.  
 
I tillegg kommer deltakere på arrangement med samarbeidspartnere som Trondheim Astronomiske 
Forening (TAF). 

 
Avdelingens styre har styrt avdelingens virksomhet i henhold til avdelingens formål (§2) og øvrige 
vedtekter. 

 
2. Gjennomføring av Årsmøtets vedtak og oppfølging av henstillinger 

 

Henstillinger og vedtak fra forrige årsmøte Kontrollkomiteens bemerkning 

9. Styrets beretning 2019 
 
Henstillinger: Ingen 
Vedtak: Styrets beretning for 2019 ble godkjent ved 
akklamasjon 
 

 

10. Regnskap 2019 
 
Henstillinger: Ingen 
Vedtak: Regnskap for 2019 ble godkjent ved akklamasjon 
 

 

11. Kontrollkomiteens beretning. 
 
Henstillinger: Ingen 
Vedtak: Styrets virksomhet for 2019 ble godkjent ved 
akklamasjon 
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12. Forslag til handlingsplan / prioriterte oppgaver 
for 2020 
 
Henstillinger: Ingen 
Vedtak: Handlingsplan vedtatt ved akklamasjon. 
 

 
 
 
Det er godt samsvar mellom de prioriterte 
oppgavene vedtatt på forrige årsmøte og de 
arrangementene som er gjennomførte. 

13. Forslag til budsjett for 2020 
 
Henstillinger: ingen 
Vedtak: Styres forslag til budsjett vedtatt. 
 

 

15. Valg 2020 
 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved 
akklamasjon. 
 

 

Fra årsmøtet 2019:  
1. Det ble vedtatt vedtektsendringer i §3.1 

 
2. Årsmøtereferatet 

 
1. Vedtektene som ligger ute på Tekna.no, er 

ikke oppdatert med vedtaket i 2019. 
2. Referatet er ikke tilgjengelig på tekna.no 
 

 

 
 

3. Regnskapet 

Kostnadssiden av regnskapet er nesten halvparten av budsjettert (710 kNOK, 47%). Inntekter er 
også lavere enn budsjettert (236 kNOK, 17%). Resultatet ble dermed et stort overskudd (397 kNOK) 
enn budsjettert (104 kNOK). Det store avviket fra budsjett skyldes mindre og billigere aktivitet enn 
planlagt på grunn av Covid-19 og er tilfredsstillende kommentert i årsberetningen. 

 
Anbefaling 

Ut fra en samlet vurdering er vår anbefaling at Årsmøtet godkjenner Avdelingsstyrets virksomhet, 
beretning og regnskap for 2020. 

 
 
 
 

Trondheim 17.03.2021 

 
Marte Kristoffersen /s/ Magnar Hole /s/ 

 


