Kassörens svar till revisorerna
En revisors ansvar och uppgifter är i första hand att granska årsredovisning och
bokföring. Resultatet av revisors granskning läggs sedan fram i en revisionsberättelse på
ordinarie årsmöte.
1.
Revisorerna Lotta Sima och Kristina Lagerström skriver i sitt brev att de har ”reviderat
föreningens förvaltning” sedan årsmötet 2017.
Kommentar: Så här förklarar Revisorsnämnden hur det ska fungera i ett aktiebolag,
vilket inte skiljer sig från en ideell förening:
”För att kunna göra detta ska revisorn granska väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget. Som ett led i denna granskning ska revisorn bedöma om styrelsen
eller den verkställande direktören utsatt bolaget för risker som kan vålla bolaget skada
utan att ge motsvarande fördelar. För att kunna bedöma om någon försummelse eller
annan överträdelse har skett som kan föranleda ersättningsskyldighet måste
granskningen omfatta även en granskning av räkenskaperna”.
En revisor utför både ekonomisk granskning och så kallad förvaltningsrevision på den
ideella föreningen. Den ekonomiska granskningen består i att revisorn går igenom och
kontrollerar räkenskaperna och inventerar tillgångarna.
Det är jag som kassör, plus ordförande samt föreningens redovisningskonsult Siv Rodin
som har tillgång till föreningens ekonomi. Ingen av oss har fått frågor om bokföringen,
ekonomin och förvaltningen av föreningens tillgångar.
För att genomföra en revision är det minsta man kan kräva att kassören tillfrågas.
Redovisningskonsulten Siv Rodin är förvånad över påståendet att en revision har
genomfört och påpekar att detta alltid sker i efterhand.
Någon revision har inte skett.
2.
Revisorerna:
”De utökade åtaganden som styrelsen föreslår inte är begränsade i tid utan kommer att
kräva avlönat arbete, även efter nästa ordinarie årsmöte”.
Kommentar:
Propositionen inför det extra årsmötet är väldigt tydlig med att förslaget om arvodering
gäller fram till ordinarie årsmöte. Allt annat är spekulationer.

3.
Revisorerna:
”Omröstningen gäller även föreningens kostnader på längre sikt och kan göra föreningen
ännu mer beroende av Gräv”.
Kommentar:
De avtal om samarbeten vi har tecknat med Meg/Bokmässan innehåller redan en
paragraf om att det är möjligt, för båda parter, att avbryta samarbetet.
När det gäller samarbetet med norska Skup ska samarbetet utformas och beslutas kring
under hösten 2017. Beslut kring samarbetet ska fattas innan 31 december 2017.
En mycket naturlig del i våra samarbeten är möjligheten för FGJ att dra sig ur.

4.
Revisorerna:
”I media och den offentliga debatten har det nu framkommit detaljer kring hur den här
frågan har beretts i styrelsen, som inte är förenliga med god föreningssed”.
Kommentar:
Styrelsen har inte fått någon ytterligare förklaring kring vilka medieuppgifter det är som
revisorerna syftar.
Revisorerna har inte bemödat sig med att kontakta vare sig mig eller andra i styrelsen
för att få en mångsidig bild av Framtid FGJ.
Detta förfarande, bristen på entydiga källhänvisningar och bristen på mångsidighet, är
inte i enlighet med god föreningssed utan partsutlåtanden.
Dessutom, styrelsen har tagit hjälp av en expert på föreningsjuridik. Se PM men där
framgår att styrelsen inte agerat fel på något sätt.

Slutsats:
Jag anser inte att de två förtroendevalda
revisorerna har agerat enligt god
revisionssed.
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