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NORGES AMERIKANSKE
IDRETTERS FORBUND
OKONOMISK ARSBERETNING - 2018
Virksomhetens art og hvor den drives
Norges amerikanske idretters forbund ble stiftet 1.1.2010 og bestir av 9.961 medlemmer i 138 aktive
klubber over hele landet (tall per Idrettsregistrering 2018).
NAIF skal fremme idrettene amerikansk fotball, cheerleading, disksport og lacrosse i Norge og stimulere
til aktivitet pa alle nivaer. Forbundet drives fra leide lokaler pa Idrettens Hus i Oslo. Det er 10 fast
ansatte i forbundet, med 9,4 arsverk.
Oversikt over forbundets utvikling og resultat
Forbundsstyret mener regnskapet for 2018 gir et rettvisende bilde av forbundets utvikling samt resultat
og stilling per 31.12.2018.
NAIF hadde i driftsaret 2018 en god okonomistyring og utgiftene holdes p8 et nokternt niva.
Regnskapet for 2018 er gjort opp med et overskudd pa kr. 10.531. Overskuddet overfores til
egenkapitalen.
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og arsregnskapet for 2018 er satt opp under denne
forutsetning.
ArbeidsmiljO
Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljoet i forbundets administrasjon er godt. Det er derfor ikke
iverksatt spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmiljoet. Sykefravaeret var i 2018 p8 6,5 %. Det
forhoyecle sykefravwret skyldes langtidssykemeldinger grunnet hoy arbeidsbelastning over flere ar. Det
er iverksatt tiltak og styling for 8 bedre situasjonen. Det har etter september 2018 ikke vwrt
langtidssykemeldinger. Det har ikke vwrt registrert skader eller arbeidsulykker i lopet av fret.
Ytre milk)
Forbundets virksomhet vurderes ikke 8 forurense det ytre miljo.
Likestilling
Forbundet driver ingen forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjonnene.
Kjonnsfordelingen er 50/50 blant forbundets ansatte, i forbundsstyret er kjonnsbalansen 60/40 kvinner/
menn.
Forhold etter arsslutt
Det er ikke inntradt forhold etter regnskapsarets utlop som er av vesentlig betydning for bedommelsen
av det avlagte regnskapet.
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