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Revisionsberättelse för verksamhetsåret 

2019-2020 

Härmed avlägger jag, Tom Edoff, rapport om den granskning jag gjort av 

SFS förvaltning och verksamhet under verksamhetsåret 2019/2020.  

Jag har fått ta del av alla de dokument som jag begärt att se. Under 

verksamhetsåret har vi revisorer även haft möjlighet att delta fysiskt på 

styrelsens möten men har, av olika anledningen, inte nyttjat denna 

möjlighet. När styrelsen gjort per capsulam-beslut har alltid en 

verksamhetsrevisor närvarat. 

Kansliet bemannades upp under verksamhetsåret med de vakanta 

tjänster som funnits. Detta har bidragit, så som jag ser det, positivt till 

styrelsens arbete och presidiets arbetsbelastning.  

Styrelsen har tagit ett större ansvar när det kommer till kontakten 

mellan kansli, styrelse och övriga förtroendevalda inom organisationen. 

Styrelsen för verksamhetsåret har påbörjat det arbetet på ett 

förtjänstfullt sätt och lagt grunden för organisationens fortsatta 

utveckling. Något som föregående års revisorer betonade i sin rapport 

behövde förbättras.  

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret är av allt att döma 

samvetsgrann. Det som inte har uppnåtts har redovisas och förklarats 

av den avgående styrelsen. Min bedömning är att styrelsen för 

verksamhetsåret har arbetat i enlighet med SFS stadga, SFS 

verksamhetsplan och i enlighet med de beslut fullmäktige fattat.  

Verksamhetsårets slut kantades av den pandemi som råder i skrivande 

stund också i världen. Styrelsen har trots detta lyckats värna den 

demokratiska processen i föreningen och har haft tydlig dialog med 

verksamhetsrevisorerna för tolkning av stadgan i och med detta.  

Det finns inget specifikt i denna rapport att anmärka på. Men jag vill 

skicka med till kommande styrelser att fortsätta den inslagna vägen 

med fler dialoger med medlemskårerna och tydliggöra processerna och 

ansvaren i organisationen.  
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Med bakgrund av ovanstående vill jag föreslå fullmäktige 

Att bevilja SFS styrelse för verksamhetsåret 2019/2020 ansvarsfrihet 

 

Tom Edoff – verksamhetsrevisor 
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