Instruks for kontrollkomiteen
Av Vigdis Nielsen og Ivar Hartviksen, desember 2020
Oppdatert og godkjent under Norsk filmforbunds årsmøte 21. mai 2022.
Vedtatt av NFFs styre (sak 21-6) 14.01.21.1
Vedtektene sier:
§ 7-1
Årsmøtet velger 2 representanter til kontrollkomiteen for tilsyn av styrets, F©Rs og lokallags
disposisjoner. Til dette arbeidet står alle protokoller og bilag til deres forføyning.
Kontrollkomiteen legger fram sin beretning for årsmøtet. Årsmøtet fastsetter honorar og
instruks forkontrollkomiteen. Representantene til kontrollkomiteen trenger ikke være
medlemmer.
Instruks for kontrollkomiteen
1. Kontrollkomiteen er årsmøtets tillitsvalgte.
2. De skal fokusere på helhet og sammenheng og ha forståelse for forbundets verdier og
oppgaver. Deres perspektiv skal være å vurdere arbeidet i årsmøteperioden ut fra
medlemmenes situasjon i de aktuelle omstendighetene i årsmøteperioden
3. Kontrollkomiteen skal mellom årsmøtene følge arbeidet i styret, F©R og lokallagene
for å kunne gi tilbakemelding til årsmøtet om virksomheten i årsmøteperioden
gjennom sin beretning.
I beretningen skal kontrollkomiteen vurdere:
- Om styret, F©R og andre tillitsvalgte har arbeidet i henhold til Filmforbundets
vedtekter
- Om årsmøtets vedtak har blitt gjennomført
- Om styret har ivaretatt både sitt forvaltningsansvar og sitt tilsynsansvar, og
særlig om styret har utført løpende kontroll av NFFs og F©Rs økonomi
- Om styret har gjennomført strategisk ledelse i NFF ut fra utfordringene i
årsmøteperioden
- Om F©Rs fordelingsutvalg har arbeidet i henhold til F©Rs vedtekter og vedtak
på generalforsamlingen
4. For å kunne ivareta sitt arbeid skal kontrollkomiteen løpende få oversendt alle
aktuelle styrepapirer og protokoller, inkludert innkalling, dagsorden og sakspapirer fra
styreleder og fra leder i F©Rs fordelingsutvalg.
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Identisk med forslaget, men justert i punkt 7 for bedre samsvar med avvikling av årsmøtet.

5. Styrets årsberetning med årsregnskap og revisorberetning er overordnede
dokumenter som kontrollkomiteen skal ha oversendt så snart de er tilgjengelig, da de
er avgjørende for kontrollkomiteens beretning.
6. Kontrollkomiteen skal arbeide som et kollektiv gjennom årsmøteperioden, og
kontrollkomiteens beretning skal være deres felles beretning.
7. Kontrollkomiteen skal legge frem sin beretning før årsmøtet for digital distribuering til
medlemmene, og normalt i tide til at beretningen kan inngå i det utsendte materialet
til delegatene.
8. Kontrollkomiteen kan i løpet av årsmøteperioden unntaksvis gi uttalelser i helt
spesielle saker som de mener vil ha stor betydning for årsmøtet. Slike eventuelle
uttalelser skal oversendes styrets leder, og de skal forelegges etterfølgende årsmøte
som vedlegg til kontrollkomiteens beretning.

