Revisionsberättelse
2017/2018

Inledning
Det här är verksamhetsrevisorernas revisionsberättelse för SFS verksamhetsår 2017/2018.
Vi har granskat att SFS verksamhet har följt lagar, styrdokument samt de beslut som
medlemskårerna har fattat. Utöver den granskning som vi har gjort har SFS även en
auktoriserad revisor som främst har granskat bokföring och årsredovisning.
I vår granskning har vi tagit del av de beslut som styrelse och övriga organ har fattat,
deltagit på möten med styrelse och fullmäktige samt fört en dialog med styrelseledamöter
och medlemskårer.
Nedan följer de punkter som vi uppmärksammat under vår revision.

Styrelsen
SFS styrelse har under året arbetat praktiskt med ett flertal frågor. Mer specifikt har
styrelsen arbetat med arbetsledning av SFS presidialer. Ett potentiellt problem gällande
styrelsens arbete i den frågan är att SFS styrelse endast är beslutsför om minst en
presidial är närvarande. Dels är detta problematiskt för styrelsens ordinarie arbetsledning
och dels på grund av att styrelsen kan behöva fatta beslut som rör presidialer. Exempel på
det senare är lön och övriga förmåner. Det kan även uppkomma situationer där sjukdom
eller olämpligt beteende kräver att styrelsen diskuterar och potentiellt fattar beslut
rörande presidialer. Därför skulle vi vilja rekommendera att vid lämpligt tillfälle då
stadgan är uppe för revidering, att medlemskårerna överväger någon möjlighet där
styrelsen kan sammanträda utan presidialer i vissa specifika frågor.

Omfördelning av budget
I och med att SFS kansli minskades faller det sig naturligt att vissa kostnader under året
har ökat, bland annat för att utbilda i användning av VoteIT eftersom den person som
tidigare ansvarade för det inte längre arbetar kvar i organisationen. De omprioriteringar
som gjorts har dock inte medfört ett sämre resultat totalt sett, tvärtom. Beslutet att
omfördela fattades av tidigare års styrelse och avhandlades i revisionen för 2016/2017.
Förra året skrev revisorerna följande:
“Eftersom SFS fullmäktige är organisationens högst beslutande organ kan fullmäktige besluta om en budgetram i
den form som fullmäktige själva bestämmer, och det är den ramen som styrelsen ska arbeta inom. De senaste åren
har budgetramen bestått av ett antal poster där varje post är en del av organisationen (som exempelvis kansliet)
eller ett projekt. Styrelsen kan därför inte frångå de olika budgetposterna. Däremot får styrelsen givetvis besluta om
en mer detaljerad budget så länge den håller sig inom varje budgetpost, men de kan inte omprioritera mellan
posterna. I varje fall inte i normalfallet”

Med andra ord har inte styrelse eller kansli någon generell rätt att omfördela resurser i
strid med den budgetram som fullmäktige har beslutat om. Det är därför problematiskt att
det i de delegeringsbeslut som styrelsen har fattat, finns skrivningar om att kanslichef och
presidium har rätt till sådana omfördelningar.
Under fullmäktigemötet i Gävle beslutade medlemskårerna att fullmäktige i framtiden ska
besluta om en budget istället för budgetram. Eftersom den typen av beslut troligtvis
kommer att bli mer detaljerade än tidigare rambudgetar vill vi därför starkt
rekommendera att medlemskårerna och styrelsen i sitt propositionsarbete behandla frågan.
Om styrelsen ska få möjlighet att omfördela budgeten bör detta framgå av budgetbeslutet.
Beslutet bör även ange storlek på en eventuell omfördelning, samt andra restriktioner.

Finansiell revision 2016/2017
I SFS stadga § 12 mom. 7 står angivet bland annat att revisionsberättelse för föregående år
ska skickas ut senast den 15 januari. Detta är utöver revisionsberättelsen för
verksamhetsrevisionen även den revisionsberättelse som den auktoriserade revisorn gör för
den finansiella revisionen. 2018 upprättades den långt efter utsatt datum, den 19 april.
Styrelsen är inte ansvarig för revisorernas arbete. Däremot måste styrelse och kansli
säkerställa att de uppgifter som revisorerna behöver finns tillgängliga i så pass god tid att
revision kan utföras inom den tid som stadgan anger. Vi rekommenderar därför att
styrelsen ser över sina rutiner, främst i förhållande till avslutandet av verksamhetsåret, för
att säkerställa att den auktoriserade revisorn blir klar i tid. Om bristen står att finna hos
revisionsfirman bör medlemskårerna överväga att byta revisor.

SFS Fullmäktige 2018 i Gävle
Medlemskårernas främsta möjlighet att påverka organisationen sker under det ordinarie
fullmäktige som genomförs under ett veckoslut varje vår. Mötet är ett samarrangemang
mellan SFS och en (eller flera) medlemskårer vid det lärosäte som är Årets studentstad,
vilket 2018 var Gävle. SFS kansli har mellan 2017 och 2018 minskat med en tjänst,
projektledare event, som tidigare hade en stor del i planering och genomförande av
SFSFUM. Det har inneburit såväl ökat ansvar som större möjligheter att påverka
arrangemanget för värdkåren. Något som lyfts fram som en utvecklingsmöjlighet från
tidigare värdkårer. Samtidigt har det ställts ökade krav på bland annat SFS styrelse att ta
hand om praktiska uppgifter inför och under mötet, bland annat relaterade till VoteIT.
Överlag gör vi bedömningen att SFSFUM 2018 var ett mycket lyckat arrangemang. Trots
ökade uppgifter och svårigheter att hitta funktionärer var det ett väl genomfört möte. Vi
upplevde även att det var en ovanligt god stämning på åsiktstorg och i plenum.

Sammanfattning
Årets revisionsberättelse återspeglar på sätt och vis året genom sin korthet. Över det
gångna året har vi revisorer haft få tillfällen till skäl för anmärkning. Året har präglats av
respekt för organisationens styrdokument och av vad vi kan avgöra; en god vilja att arbeta
till alla medlemskårers gagn. De synpunkter vi framför här är upp till var och en att själva
bedöma vikten av. Vi gör bedömningen att ingenting vi sett under året utgör skäl för någon
form av allvarligare anmärkning. I relation till SFS verksamhet i närtid vågar vi hävda att
året genomförts ovanligt väl sett ur revisorernas perspektiv.

Med anledning av ovanstående föreslår verksamhetsrevisorerna:
- att SFS styrelse 2017/2018 beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018.
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