Bridgetinget 2018 – Valg av statsautorisert/registrert revisor og
fastsettelse av revisors honorar
Bakgrunn:
Norsk Bridgeforbund har siden tidlig på 2000-tallet benyttet Lars Bakketun som revisor. Hans selskap
MGI Revisjon Asker fusjonerte i 2017 med KPMG og Lars sluttet som revisor. Det vil altså ikke lenger
være mulig å velge Lars Bakketun som revisor for Norsk Bridgeforbund.

Forslag på ny revisor:
Styret ønsker å fremme forslag på ny revisor for Norsk Bridgeforbund til Bridgetinget 2018.
Forslag på ny revisor er: Advisor Revisjon AS v/ Statsautorisert revisor Ann-Mari M. Juvik.
Kort om Advisor Revisjon AS (hentet fra deres nettsider):
«Vi er frittstående revisjons- og regnskapsselskap med service, tilgjengelighet og fagkunnskap i fokus.
Vår kundeportefølje består hovedsakelig av små og mellomstore bedrifter. Vi legger vekt på at vi i
tillegg til våre ordinære oppgaver, også skal være samtalepartnere og støttespillere for våre klienter.
Kundene våre er i mange forskjellige bransjer og er i hovedsak små og mellomstore bedrifter. Vi
dekker de fleste selskapsformer, og vi har også flere klienter innen frivillige organisasjoner, foreninger
m.m.
En variert portefølje er en målsetting, og alle kunder er således velkomne. Vi er opptatt av å ha
kunnskap om våre kunders behov, bransje og kompleksitet for å kunne gjøre en best mulig jobb. Vi
skal være tilgjengelig for våre kunder og vi skal være våre kunders første ressursperson innen våre
kjerneområder. Advisor Revisjon AS og Advisor Regnskap AS er medlem både i Den norske
Revisorforening og i Regnskap Norge.»
Ann-Mari M. Juvik er også bridgespiller, og vil således ha en god bakgrunnskunnskap til
organisasjonen.
Advisor Revisjon AS har inntil nylig vært sponsor av U26 Jenter – landslaget. Dette sponsoratet
avsluttes i år, og vil derfor ikke være et problem for fremtidig revisjon.

Innstilling:
Bridgetinget 2018 velger Advisor Revisjon AS v/ Ann-Mari M. Juvik som ny revisor for Norsk
Bridgeforbund. Styret innstiller videre på at honorar fastsettes etter regning.
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