
Glede – Mestring - Raushet 

Røa Allianseidrettslags årsmøte, 29. mars 20177 

Beretning fra kontrollkomiteen for regnskapsåret 2016. 

Kontrollkomiteen har gjennomgått protokoller fra styremøter samt utført kritisk 
gjennomgang av styrets disposisjoner så vel av økonomisk som administrativ art. Vi har i 
tilknytning til vårt arbeid hatt samtaler med daglig leder. I tillegg har vi fulgt opp 
forretningsførsel og avgitt skriftlig rapport til styre. 

Kontrollkomiteen er av den oppfatning at så vel styre som administrasjon utfører sitt 
arbeid på en forsvarlig måte. 

Det foreligger revisjonsberetning datert 20. mars 2017 fra Revisjon 1 Nor AS for 
regnskapsåret 2017 som konkluderer med at det fremlagte regnskapet kan fastsettes 
som Røa Alliansedrettslags regnskap for 2017. 

Kontrollkomiteen finner å kunne slutte seg til den konklusjonen. 
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