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Revisionsrapport SFK Väst 2021 

 

Revisionen omfattar en granskning av föreningens verksamhet och ekonomi för året 2021. 

Inför revisionen skickades nedanstående dokument till ansvariga revisorer.   

 

Följande dokumentation finns redovisad: 

1. Kontohändelser På Nordbanken för konto 339470–7 

2. Kvittoutlägg, utlägg medlemsavgifter och WQD för styrelsen (enligt stadgar) 

3. Sammanställning av ekonomin klar för revision 2022-02-17 på Excel-format 

4. Protokoll SFK Väst styrelsemöte 21-04-15 och 21-11-25 

5. Protokoll årsmöte SFK Väst 2021 

6. Revisionsrapport Väst 2021 

7. Verksamhetsberättelse SFK Väst 2021 

 

Revisionen har valt att fokusera på tre frågeställningar: 

 Hur har SFK Väst jobbat med föregående års revisionsrapport? 

 Hur ser verksamhetsplanen och verksamhetsuppföljningen ut för 2021? 

 Hur ser budgeten och budgetuppföljningen ut för 2021? 

 

Från föregående års revisionsrapport behöver fortfarande följande förbättringsförslag och 

avvikelser åtgärdas. 

 Ta fram en rutinbeskrivning kring behörighetsrutiner: Vem/vilka får beställa? Hur 

betalningsunderlag ska godkännas av en person och attesteras av en annan person. 

 Det framgår inte hur beslut är tagna kring och varför utlägg är gjorda.  

 Det saknas åtgärdsplan för hur antalet medlemmar ska öka till föreningen. Är den 

nuvarande affärsmodellen tidsenlig?   

 

Nya identifierade förbättringsförslag/avvikelser kopplade till verksamhetsuppföljningen: 

 Redovisade siffror och datum i verksamhetsberättelsen 2021 under rubrikerna 

”Aktiviteterna 2021”, ”WQD” och ”Ekonomi”, behöver ses över och korrigeras. 

 I verksamhetsberättelsen 2021 saknas det fortfarande åtgärder kring hur SFK skall 

jobba med sina vikande medlemssiffror. 102 betalande medlemmar under 2021. 

Medlemsantalet utgör trotsallt både grunden och kvaliteten för föreningens aktiviteter 

och fortlevnad. 

 I den ekonomiska revisionen saknas en budget. 

 Bokföringsunderlag för sparkontot saknas. 

 Säkerställa att kvitton under ett verksamhetsår är bokförda under det gångna året. 

Annars finns det risk för dubbelkontering. Redovisade kvitton ska vara under 

verksamhetsåret 2021, vilket de inte är. 
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Angående budgeten och budgetuppföljningen för 2021 så berättade kassören att budget inte 

upprättas, eftersom det är en liten verksamhet och att man strävar efter att minimera 

utgifterna. 

Vi ger SFK väst ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 trots påpekade brister. 

SFK väst skulle kunna arbeta som en förebild och leva som de lär genom att arbeta 

systematiskt med förbättringar i verksamheten och t.ex. använda revisionsrapporterna som en 

del i förbättringsarbetet. Det borde finnas en tydlig koppling mellan verksamhetsplanen och 

verksamhetsberättelsen som vi inte har sett i det material vi tagit del av. 

 

Göteborg 8 mars 2022 

Siv Ronnebro    Sören Knuts 

Intern revisor  SFK    Intern revisor SFK 
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