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Utgångspunkter för revisionen 

Styrelsen har att bedriva verksamhet i enlighet med föreningens stadga, övriga av årsmötet 

fattade beslut samt i riket gällande rätt. Revisionen syftar till att granska att styrelsen agerat i 

enlighet med detta. Revisionen utgör inte i övrigt en utvärdering av styrelsens arbete eller 

verksamhetens bedrivande. 

 

I arbetet med att åstadkomma denna revision har jag granskat de protokoll som upprättats och 

de beslut som fattats av styrelsen. Jag har följt verksamheten via sociala medier. Jag har 

granskat det upprättade årsbokslutet, bankkontoutdrag samt kvittenser. 

 

Observationer och rekommendationer 

Utifrån ovanstående har jag att lämna följande observationer och rekommendationer. 

 

Den övergripande slutsatsen är att de beslut som fattats är i linje med föreningens stadga och 

att inga brott mot densamma har förekommit. Den verksamhet som bedrivits har varit i linje 

med såväl föreningens syfte som verksamhetsplan. Jag har inget att anmärka på hur 

årsbokslutet har upprättats. 

 

Underlag för revisionen tillhandahölls revisor i god tid. Kvittenser har sparats och redovisats 

på ett föredömligt sätt. Jag har tagit del av bankkontoutdrag som visar föreningens tillgångar 

vid tiden för bokslut samt transaktioner under året. Jag har inget att anmärka på hur detta har 

upprättats eller förevisats.  

 

Styrelsen hade under året svårigheter med att få full tillgång till föreningens bankkonto, vilket 

har lett till att styrelseledamöters utlägg har återbetalats med betydande fördröjning. 

Problemet är vanligt förekommande men kan förhoppningsvis undvikas för kommande 

styrelse med en ordentlig överlämning. 

 

Protokollen över styrelsens sammanträden är utförliga och välskrivna. Mötena har hållits 

digitalt. Protokollen har inte under året fysiskt signerats av därtill utsedda funktionärer, men 

jag uppfattar inte heller detta som en betydande brist givet styrelsens arbetssätt och 

protokollens innehåll.  

 

Jag noterar att föreningens intäkter fortsatt går med överskott, om än ett mindre sådant än 

föregående år. Detta kan låta positivt men det finns inget självändamål i att föreningen ska 

ansamla ett större kapital. Min rekommendation till årsmötet och nästkommande styrelse är 

att minska föreningens kapital kommande år genom att gå med underskott, alternativt om 

föreningen sparar för en särskild investering att tydligt uppge till årsmötet vad detta avser. 

 

Utlåtande över styrelsens ansvarsfrihet 

Min samlade bedömning är att styrelsen har bedrivit verksamhet i enlighet med föreningens 

stadga, årsmötets övriga beslut och Sveriges rikes lag. Förvaltningen har varit 

tillfredsställande. 

 

Jag tillstyrker därför att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhets- 

och räkenskapsåret 2022. 
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