
Kontrollkomitéens beretning for 2019 
I henhold til AUFs lover har kontrollkomitéen som hovedformål å se til at lover og regler og 
retningslinjer som landsmøtet, landsstyret og årsmøtet vedtar, overholdes. 

Kontrollkomitéen til AUF i Troms ble valgt av årsmøtet i 2019 og har bestått av August Hansén, 
Maren Irene Gåre Bakkevoll og August Sebulonsen. Kontrollkomitéen har gått gjennom 
protokollene og innkallingene fra samtlige tolv fylkesstyremøter som ble avholdt i 2019. 

Kontrollkomitéen er gjort oppmerksom på at fylkeslaget i løpet av 2019 har gått over til å benytte 
seg av et firma for å utføre regnskap. Dette er i tråd med vedtak sentralt i organisasjonen, og 
målet er at alle fylkeslag skal over på en slik løsning. Ettersom det ferdige regnskapet først har 
blitt oversendt to dager før årsmøtet, vil både det endelige regnskapet og revisors beretning 
legges frem på et representantskap i etterkant av årsmøtet. Kontrollkomiteen tar dette til 
orientering, men vil understreke at komiteen har gjennomgått det detaljregnskapet som 
fylkeslaget selv har ført. De spørsmålene som har blitt reist fra komiteen har blitt besvart på 
tilfredsstillende måte. Komiteen merker seg likevel at utgifter knyttet til valgkamp og 
årsmøter/representantskap har gått merkbart over budsjett, samt at det knytter seg endel 
utgifter til bl.a reiseregninger som ligger lengre tilbake i tid. 

Det er fylkesleder og fylkessekretær sin oppgave å sende ut innkalling til fylkesstyremøte. Det 
fremkommer av vedtatt organisasjonsplan at dette skal skje syv dager før møte. For syv av tolv 
møter har innkallingen kommet for sent. I fem tilfeller har kontrollkomiteen ikke mottatt innkalling 
og referat før det ble etterspurt av komiteen. Det gjør at det også kan stilles spørsmål ved om de 
som skal ha innkalling utover fylkesstyret har fått innkalling og referat uoppfordret. Selv etter 
påminnelser har det forekommet tilfeller hvor kontrollkomiteen ikke har fått innkalling. Både 
innkalling og referat har mindre feil som uriktig datostemplingen, og bruk av overskrift som gjør 
at innkalling fremstår som referat og vica versa. Videre har man ved minst ett tilfelle sendt ut 
referat i form av et Google-dokument, noe som gjør det mulig å redigere innholdet i referatet. 
Dette fremkommer i referatet fra fylkesstyremøte nr. 12/19 "Referat ble sendt ut som dokument 
og kunne redigeres av enkelte. Referat skal heretter kun sendes som pdf".  

Kontrollkomiteen mener altså at arbeidet med møteinnkallinger og referat i perioden har vært 
kritikkverdig.  

I 2018 fikk fylkesstyret kritikk for å ikke ha fulgt organisasjonsplanen. Vi merker oss at 
organisasjonsplanen ble oppdatert på forrige årsmøte og har blitt aktivt jobbet med. Det vil vi gi 
honnør for.  

Med øvrige forbehold ser det ut til at retningslinjer og AUFs lover er opprettholdt. 

 



 
  


