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Det är med stor glädje och entusiasm som jag för tillfället innehar rollen som revisor för SFS. En 
roll som många nog tycker är tråkig och onödigt byråkratisk men som jag och många andra som 
lärt sig uppskatta stadgar, styrdokument och andra typer av vägledande hjälpmedel tycker är 
oerhörd rolig och lärorik. Kanske ett av de roligaste uppdrag jag haft inom studentrörelsen. Därför 
söker jag om till revisor för SFS så att jag får fortsätta ett år till, så enkelt är det.  
 
För er som inte känner mig är mitt namn Joel Cevey Tärnholm, jag  är beteendevetare och 
härstammar från Uppsala studentkår där jag haft flera roller, bland annat som dess vice ordförande 
perioden 18/19. Året därpå blev jag vald av SFSFum att sitta i sfs styrelse 19/20 och sedan att vara 
en av organisationens två verksamhetsrevisorer detta verksamhetsår. Denna period då jag varit 
revisor tillsammans med John Lindskog har som sagt varit mycket rolig och lärorik och jag har fått 
ännu mera kunskap om styrdokument och allt som hör dit. Jag ser rollen som revisor som 
rådgivande med ett visst inslag av att hålla koll. Vi som verksamhetsrevisorer är fums insyn i att allt 
går rätt till i organisationen när fum inte är samlat men samtidigt är det inte bra att se det som en 
roll som ska övervaka styrelsen och bara vara där för att säga ”Nej så får man inte göra”. Hellre vill 
jag att styrelsen ser oss som ett bollplank och rådgivare när det behövs. Självklart betyder inte det 
att styrdokumenten inte ska följas, så klart ska de det. Men likt mycket av de frågetecken som dyker 
upp i detta uppdrag är svaret inte alltid svart och vitt utan kräver grundligt diskussion och 
eftertänksamhet, och inte allt för sällan sätter de revisorerna i en svår sits. Får styrelsen bryta 
stadgan och anordna ett digitalt fum? Fel vore det av en revisor att säga ja utan eftertanke och 
mycket goda skäl och fel vore det att säga nej utan eftertanke och kanske ännu bättre skäl. Dessa 
frågor är dock vad som gör uppdraget så roligt, som jag återkommer till, och jag och John kan 
ibland spendera allt för mycket tid med att vrida och vända på dessa.  
 
Jag hoppas fum väljer att åter skänka er vårt förtroende så att vi kan lära oss ännu mer medans vi 
värnar organisationen och löser ännu mera frågetecken i tolkning av styrdokument.  


