
 

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 

 

Vi valda revisorer har granskat styrelsens för Miljöpartiets de grönas lokalavdelning i 
Örebro handlingar och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2018. Styrelsen 
har ansvar för föreningens förvaltning och bokföring. Vårt ansvar som revisorer är att 
uttala oss om styrelsens förvaltning och bokföring på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med så kallas god revisionssed. Detta innebär att vi 
genomfört revisionen för att förvissa oss om att redovisning och bokföring mm inte 
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av styrelsens 
handlingar och redovisning. Om vi finner det påkallat kan vi revisorer lämna 
rekommendationer. 

Vid revisionen har vi funnit, vid genomläsning av föreningens protokoll, att det varit 
såväl stor omsättning på styrelserepresentanter, som att det varit svagt deltagande på 
styrelsemöten. Vi har även noterat att uppföljningen av fattade beslut, med hänsyn 
till ovanstående omständigheter, har varit bristfällig. Detta faktum ser vi revisorer 
som en stor svaghet ur ett demokratiskt perspektiv för föreningen. Det är viktigt inom 
alla typer av föreningar att man har en stabil och stark styrelse som kan förvalta 
föreningens uppdrag från medlemmarna, som fastställts på årsmötet, i form av 
motioner, styrelseförslag, verksamhetsplan, budget m.m. Denna iakttagelse är inte en 
kritik riktad främst mot styrelsen, som förmodligen gjort sitt bästa utifrån rådande 
omständigheter, utan riktar sig till hela föreningen och dess medlemmar.  

Vid genomgång av den ekonomiska förvaltningen har vi noterat att förtroendevalda 
funktionärer som betrotts med speciella bankkort har använt dem på ett sätt som vi 
revisorer inte funnit fullt acceptabla. Vid vår granskning har vi funnit stora brister i 
hanteringen. Det saknas specifikation över stora utgiftsposter. Det saknas underlag 
på en hel del utgifter. Många kvitton på relativt sett mindre utlägg saknar 
specifikation vad som motiverat utläggen.  

Sammantaget kan konstateras att det inom avdelningen finns ett stort 
förbättringsutrymme vad avser ekonomiska rutiner och den tillträdande styrelsen 
rekommenderas att kraftfullt ta sig an uppgiften att åstadkomma förbättringar.  

Vi rekommenderar att föreningen, genom sin styrelse, ser till att förbättra 
internkontrollen. Internkontroll är ett begrepp som ofta används i företag men 
kan mycket väl användas inom ideella föreningar. Kontrollen syftar till att ge 
föreningen en riktig redovisning och att förhindra att varor eller pengar försvinner. 
Exempel på interna kontroller kan vara att alla intäkter blir bokförda. Att alla utgifter 
blir bokförda och lätt kan identifieras, att skatter och sociala avgifter är redovisade, 
betalda och bokförda. Att alla fakturerade produkter och tjänster har levererats i rätt 
mängd och till rätt pris. Det är styrelsen som ansvarar för att föreningen har en god 
internkontroll. 

 

 



Vi anser dock, med ovanstående kommentar, att vår granskning medger 
nedanstående uttalande; 

Den årsredovisning som vid granskningen fanns tillgänglig har med tvekan ansetts 
uppfylla god redovisningssed. Vi anser att den ger en god bild av avdelningens 
resultat och ställning. Vi tillstyrker, dock med viss tvekan, och med hänvisning till det 
ovan sagda iakttagelserna och rekommendationer, att årsmötet beslutar bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
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