
Til
Landsmøtet i Attac Norge 16. februar 2012 

Rapport fra Kontrollkomiteen 

I vedtektenes §11 står følgende:

«Kontrollkomiteen skal fortløpende holdes orientert om organisasjonens virksomhet og framlegge 
rapport for landsmøtet. 

Regnskapsbilag og protokoller fra møter og vedtak som er gjort, skal legges fram for 
kontrollkomiteen når den ber om det.»

Kontrollkomiteen har i perioden bestått av Hilde Nylén og Sigrid Jacobsen. Komiteen har stått på 
epostlisten til Attacs styre, og på den måten blitt holdt løpende orientert om arbeidet i 
organisasjonen. I tillegg har komiteen fått tilsendt referat fra samtlige AU-møter.

Komiteen har hatt ett fysisk møte, den 2. februar 2012, og har ellers kommunisert via epost.

Komiteen har gitt innspill tre ganger:

1) Kontrollkomiteen sendte i august en henvendelse på styrets epostliste for å minne styret på 
at de befant seg i en debatt som lå langt utenfor Attacs vedtatte arbeidsplan.

2) I september hadde styret en debatt om varsling av mulige feil i regnskapet for 2010 som ble 
presentert for landsmøtet i 2011. Kontrollkomiteen varslet at de ønsket å se nærmere på 
saken, men etter en grundig gjennomgang fra organisasjonssekretæren fant ikke komiteen 
det nødvendig å gå videre. Det endelige balanseregnskapet for 2010 – som ble ferdig først 
etter at landsmøtet 2011 var avholdt, inneholdt ingen feil, og ble godkjent av revisor. 
Komiteen ga styret beskjed om at saken var avsluttet for deres del.

3) I forbindelse med den samme diskusjonen fant komiteen det også nødvendig å gripe inn og 
be om at man i debatten unngikk uheldige personkarakteristikker på listen, enten det gjaldt 
ansatte eller andre i styret.

Kontrollkomiteen har ikke funnet alvorlige brudd på vedtektene, men vil påpeke følgende mangel 
på oppfyllelse:

I vedtektenes § 6.3, kulepunkt 10 står det at styret skal sette ned et faglig utvalg. Etter det 
kontrollkomiteen har fått opplyst ble det satt ned et slikt utvalg i april 2011, men utvalget har aldri 
fungert. Det har heller ikke fungert etter vedtektene de senere årene. Kontrollkomiteen vil derfor 
oppfordre det kommende styret til å vurdere hvordan de kan oppfylle vedtektenes punkt om dette, 
og/eller om de til neste landsmøte vil foreslå å endre punktet, slik at det stemmer overens med 
praksis i organisasjonen.

Gjøvik/Oslo, 16. Februar 2012

Hilde Loftesnes Nylén Sigrid Jacobsen /s/


