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Revisionsberättelse  

Till föreningsstämman i Svenska Agilityklubben, org.nr. 802490-8231  

Undertecknad valdes till revisor i Svenska Agilityklubben av föreningsstämman 
2018. Jag har granskat styrelsens förvaltning av Svenska Agilityklubben under 
2018, samt perioden 1 januari – 6 mars 2019. 

Granskningsperioden 
Bakgrunden till valet av granskningsperiod är följande: Föregående 
förvaltningsrevision omfattade kalenderåret 2017. Vid konsultation av SKK:s 
föreningskommitté (Fredrik Bruno) framkom dock att praxis inom SKK-
organisationen är att den ekonomiska revisionen görs per kalenderår, medan 
förvaltningsrevisionen inriktas på perioden från ett årsmöte till nästa årsmöte.  

En fördel med det senare är enligt föreningskommittén att den tillträdande 
styrelsen kan ha nytta av att så fort som möjligt ta del av eventuella 
påpekanden gällande förvaltningen under perioden omedelbart före årsmötet. 

I samråd med föregående förvaltningsrevisor beslutade jag därför att ta med 
både 2018 och perioden fram till årsmötet 2019 i min granskning.  

Föreningsstämmans beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen kommer dock 
att röra räkenskapsåret 2018 och därför begränsar även jag mitt uttalande i 
frågan om ansvarsfrihet till denna period. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om styrelsens förvaltning 
baserat på min granskning. Syftet med granskningen är att kontrollera om 
fattade beslut följs, om styrelsen följer den fastställda verksamhetsplanen och 
att beslut fattas i stadgeenlig ordning och enligt föreningsjuridiska principer. 

Metod 
Jag har granskat styrelsens och VU:s protokoll inklusive bilagor i förhållande till 
årsmötesbesluten 2018 och till stadgarna. Jag har även begärt och fått 
kompletterande uppgifter och annan dokumentation från styrelsen, såsom 
dagordningar med bilagor och ekonomisk redovisning från aktivitetsgrupp. Jag 
har också följt förhållanden i föreningen genom uppgifter från medlemmar och 
genom styrelsens medlemsinformation. 
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Kommentar 
Svenska Agilityklubben bedriver en stor verksamhet som styrelsen har ansvaret 
att förvalta. Såväl framväxten av allt fler aktivitetsgrupper som de stora 
tävlingsarrangemang klubben driver, bidrar till att verksamheten blir allt mer 
omfattande. 

Den sammantagna bilden är att styrelsen har förvaltat sitt uppdrag på ett 
stadgeenligt och ansvarsfullt sätt. 

När det gäller aktivitetsgrupperna har utvecklingen gått fort och där har 
kommande styrelse en utmaning i att vidareutveckla och kommunicera bland 
annat principerna för hur dessa grupper ska fungera och för klubbens 
uppföljning av dem. Organisationskommittén har nyligen fått ett uppdrag som 
handlar om detta som det blir intressant att följa. 

Jag tycker också att det skulle vara fördelaktigt om de protokollförda 
styrelsebesluten i fråga om aktivitetsgrupperna gjordes något mer detaljerade, 
så att de principer som utvecklas blir dokumenterade och tydliggörs. En rad om 
exempelvis innehållet i en överenskommelse eller motivet för ett godkännande 
av en aktivitetsgrupp skulle kunna ge viktig information både till kommande 
styrelser och till medlemmarna. 

Uttalande  
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2018. 
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