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Instruks for Fotterapeutforbundets kontrollkomite 

 

Sammensetning: 

Komiteen består av to personer som velges på Representantskapet for fire år. Gjenvalg kan skje. Verv 

i kontrollkomiteen kan ikke kombineres med verv i forbundsstyret. Tidligere medlemmer av 

forbundsstyret har en karenstid på minimum to år før de er valgbare i kontrollkomiteen. 

 

Funksjon: 

Komiteen skal se til at Fotterapeutforbundet, herunder dets underliggende organer, forvalter sine 

midler på en slik måte at vedtak fattet i forbundsstyret er i samsvar med vedtektene og vedtak fra 

Representantskapet. 

Komiteen har rett til å se alle bøker, protokoller og dokumenter Fotterapeutforbundet rår over. 

Forbundsstyret, administrasjonen og revisor/regnskapsfører skal sørge for at komiteen får alle 

opplysninger det trenger for å utføre sine oppgaver. 

Komiteen har aktivitetsplikt gjennom hele valgperioden og skal møtes når det finner det påkrevet. 

Møte skal også avholdes dersom forbundsleder eller forbundsstyret krever det.  

Kontrollkomiteen har rett til å lukke sine møter.  

Det skal føres protokoll fra komiteens møter. Kopi av protokollen oversendes forbundsstyret. 

 

Deltakelse på Representantskapsmøter og forbundsstyremøter 

Kontrollkomiteen skal avgi skriftlig beretning til Representantskapet om: 

  komiteen har utført sin oppgave i henhold til disse bestemmelser. 

  forbundets økonomiske disposisjoner har vært i samsvar med vedtekter samt  

Representantskapets og forbundsstyrets vedtak. 

 andre forhold som komiteen mener bør komme i Representantskapets og forbundsstyrets 

kunnskap, og som ikke kommer fram i årsrapport, regnskap eller revisor/regnskapsførers 

beretning. Før komiteen omtaler slike forhold i sin skriftlige beretning, skal forholdene være 

tatt opp med forbundsstyrets leder og revisor/regnskapsfører. 

Får komiteen kjennskap til betydelige forsømmelser eller misligheter, skal dette straks tas opp med 

forbundsstyret. 

Kontrollkomiteen har ikke adgang til å meddele seg om Fotterapeutforbundets virksomhet til 

enkeltstående medlemmer eller utenforstående personer, når det gjelder opplysninger komiteen har 

fått kjennskap til ved utførelse av sitt oppdrag. 

Komiteens to medlemmer skal delta under Representantskapets behandling av regnskap og budsjett, 

med uttale- og forslagsrett. 

Dersom komiteen finner det nødvendig, kan en representant fra komiteen delta på forbundsstyrets 

behandling av økonomisaker. 


