Föreningsarbete

Vad gör en revisor?
Revisorerna är ombud för medlemmarna. Deras uppgift är att kontrollera att allt går rätt
till i föreningen. Medlemmarna väljer revisorer på årsmötet. De som väljs till revisorer ska
vara myndiga och får inte vara försatta i konkurs. Deras uppgift är att kolla att styrelsen
handlar rätt. Om revisorerna hittar något som är fel ska de påpeka detta.
Revisorerna bör vara aktiva under hela året. Exempel på uppgifter:
•
•
•
•
•
•

Läsa protokollen.
Kontrollera att besluten inte strider mot stadgarna.
Kontrollera att besluten blivit verkställda.
Granska räkenskaper, verifikationer och bokföring.
Analysera balans- och resultaträkningarna.
Skriva en revisionsberättelse.

Internkontroll
Internkontroll används i många föreningar. Man kontrollerar att föreningen har en riktig
redovisning så att pengar eller varor inte försvinner. Några exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Finns det rutiner för attest och utanordning?
Finns det regler för hur mycket en person eller arbetsgrupp får köpa utan att fråga
styrelsen?
Hur håller man koll på eventuella kontantkassor?
Stämmer fakturorna med de varor föreningen fått?
Finns det en lista över nycklarna till bygdegården och vilka som har dem?
Är föreningens egendom försäkrad?
Har medlemmarna betalat sina medlemsavgifter?
Har alla evenemang redovisats?

Det är tyvärr inte ovanligt att några få personer (ibland bara en) i en förening får så
mycket att göra att det blir fel. Anledningen kan vara trötthet, glömska eller slarv. En
internkontroll är bra för alla. Det är styrelsen som ansvarar för att föreningen har en bra
internkontroll och det är en lämplig uppgift för revisorerna att göra den.
Revisionsberättelsen
Till årsmötet ska revisorerna lämna en skriven revisionsberättelse. Den avslutas med att
rekommendera (eller avråda) att styrelsen får ansvarsfrihet. Revisorerna kan inte bevilja
ansvarsfrihet. Det kan bara medlemmarna göra på årsmötet.
Om styrelsen får ansvarsfrihet (vilket är det normala) betyder det att föreningen som
helhet tagit över ansvaret för den avslutade verksamheten.
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Om revisorerna vill påpeka saker till styrelsen, kan de göra detta i en särskild skrivelse
utan att detta nämns i revisionsberättelsen.
(Text hämtad från boken ”Ideell förening – bilda styra & utveckla” av Rune Nilsson utgiven
av Studieförbundet Vuxenskolan 2006.)
Förslag till en enkel revisionsberättelse för mindre förening:

Revisionsberättelse
Till årsmötet i X förening, organisationsnummer…
Vi har granskat årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
Revisionen har inte lett till någon anmärkning. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för år ÅÅÅÅ.
Ort den DD Månad ÅÅÅÅ
Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn
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