ØKONOMISK ÅRSBERETNING - 2019
Virksomhetens art og hvor den drives
Norges amerikanske idretters forbund ble stiftet 1.1.2010 og består av 10.291 medlemmer i 142 aktive
klubber over hele landet (tall per Idrettsregistrering 2019).
NAIF skal fremme idrettene amerikansk fotball, cheerleading, disksport og lacrosse i Norge og stimulere
til aktivitet på alle nivåer. Forbundet drives fra leide lokaler på Idrettens Hus i Oslo. Det er 10 fast
ansatte i forbundet, med 9,4 årsverk.
Oversikt over forbundets utvikling og resultat
Forbundsstyret mener regnskapet for 2019 gir et rettvisende bilde av forbundets utvikling samt resultat
og stilling per 31.12.2019.
NAIF hadde i driftsåret 2019 en god økonomistyring og utgiftene holdes på et nøkternt nivå.
Regnskapet for 2019 er gjort opp med et overskudd på kr. 943.044. Overskuddet overføres til
egenkapitalen. En styrket egenkapital anses viktig da det er usikkerhet knyttet til ny beregningsmodell
for tildeling av rammetilskudd til forbund, en stor del av forbundets årlige inntekt.
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne
forutsetning.
Arbeidsmiljø
Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet i forbundets administrasjon er godt. Det er derfor ikke
iverksatt spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Sykefraværet var i 2019 på 1 %. Det har
ikke vært registrert skader eller arbeidsulykker i løpet av året.
Ytre miljø
Forbundets virksomhet vurderes ikke å forurense det ytre miljø.
Likestilling
Forbundet driver ingen forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.
Kjønnsfordelingen er 50/50 blant forbundets ansatte, i forbundsstyret er kjønnsbalansen 60/40
kvinner/menn.
Forhold etter årsslutt
Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utløp som er av vesentlig betydning for bedømmelsen
av det avlagte regnskapet.
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