Revisionsberättelse för Feministiska Juriststudenter Stockholm 2021
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 samt i
begränsad omfattning själv deltagit. 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 relativt sent. En längre granskningsperiod
skulle behövas för att säkerställa att revisor dels har möjlighet att noggrant granska
handlingarna samt ställa eventuella kontrollfrågor till styrelsen. Samtidigt kan anmärkas att
jag själv kunnat agera mer proaktivt under verksamhetsåret för att begära in underlag.
Jag har tagit del av bankkontoutdrag som visar föreningens tillgångar vid tiden för bokslut.
Jag har tagit del av kvittenser över utgifter relaterade till gåvor till föreläsare, fika och utlägg
material. Jag har inte tagit del av kvittenser rörande övriga kostnader och intäkter. Övriga
intäkter och kostnader framgår av bankkontoutdraget och det saknas anledning att särskilt
efterfråga kvittenser eller ytterligare underlag rörande dessa.
Protokollen över styrelsens sammanträden är utförliga och välskrivna. De har inte under året
signerats av därtill utsedda funktionärer. Givet pandemin och att möten avhållits digitalt är det
förståeligt att styrelsen inte sammanträffats fysiskt. Jag har inte skäl att misstro protokollens
innehåll. En rekommendation till nästkommande styrelse, om den önskar fortsätta med i
huvudsak digitala sammanträden, blir dock att införskaffa möjlighet till digital signering av
dokument. För föreningen bör en enklare och billig version vara fullt gångbar.
Jag noterar att föreningens intäkter har ökat kraftigt, främst tack vare utökat sponsorskap.
Samtidigt har utgifterna minskat, främst på grund av en engångsinvestering (ny webbsida)
föregående år. Resultatet är ett, med föreningens mått mätt, betydande överskott. Detta är
inget stort problem i sig och enskilda år kan innebära sådana obalanser. Det finns dock inget
självändamål i att föreningen ska bygga upp något betydande eget 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 ange på årsmötesprotokollnivå 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 verksamhetsoch räkenskapsåret 2021.
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