Revisionsbrev
På föregående årsmöte valdes två ordinarie revisorer och undertecknad som revisorssuppleant.
Under året som har gått har de ordinarie revisorerna av olika anledningar avsagt sig uppdraget varav
till kommande årsmöte var endast undertecknad kvar.
Som vald revisor är man medlemmarnas ombud. Mitt uppdrag är att granska att styrelsen följer alla
beslut som tagits på årsmötet, främst verksamhetsplanen och budgeten (den ekonomiska planen).
Granskningen skall också gälla hur styrelsens skött föreningens ekonomi i övrigt. Denna revision skall
utföras enligt god revisionssed enligt Revisionslagen (1999:1079)
Jag har granskat det underlag som jag har erhållit i form av årsredovisning, balans och
resultatrapport, deklarationshandlingar, kontoutdrag samt verifikationer. Därefter har det på min
begäran också kompletterats med budget och styrelseprotokollen.
I de verifikationer som finns har undertecknad ej funnit några oegentligheter. Inte heller har jag
funnit några avvikelser mellan budget och resultatet.
Dock vill jag framföra följande synpunkter:
a) Denna revision avser ett valår där större belopp än normalt har av naturliga skäl spenderats.
Styrelsen hade kännedom att de två ordinarie revisorerna hade avgått (den ena inom dagar
efter årsmötet). Här borde styrelsen ha ordnat ett fyllnadsval så att det fanns fler än endast
en revisorssuppleant kvar. Detta är en uppfattning som även delas av riksorganisationen
efter att jag har varit i kontakt med dem i denna fråga och för att få klarhet i att om det
strider mot stadgorna att endast ha en revisor eller inte. Riksorganisationen påpekade att det
inte strider mot stadgorna, men är olyckligt att fler revisorer inte har tillsats.
b) Den i särklass största kostnadsposten under föregående verksamhetsår är arvodet till
fotograf Nicklas Rudfell för den fotografering och filmproduktion som han gjorde.
Slutfakturan är på 133812kr inkl. moms. Här har styrelsen gått på fotografens rykte. Jag
anser dock att styrelsen borde ha begärt in fler offerter från andra fotografer och redogjort i
sitt styrelseprotokoll för hur de resonerat och landat i beslutet.
Trots ovanstående synpunkter tillstyrker undertecknad att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid
som revisionen omfattar.
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