Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Svenska Agilityklubben, org.nr. 802490-8231
Undertecknad valdes till revisor i Svenska Agilityklubben av föreningsstämman
2019. Jag har granskat styrelsens förvaltning av Svenska Agilityklubben under
2019, samt perioden 1 januari – 1 mars 2020.
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 2019, den fastställda verksamhetsplanen och till stadgarna.
Jag har också följt förhållanden i föreningen genom medlemsinformation och
medlemskommunikation på hemsidan och Facebook.
Kommentarer
Mitt sammantagna intryck är att styrelsen i Svenska Agilityklubben har förvaltat
sitt uppdrag på ett stadgeenligt och engagerat sätt.
Styrelsens möten har protokollförts så att det är möjligt för medlemmar att
följa styrelsens diskussioner och beslut i övergripande frågor.
När det gäller den fastställda verksamhetsplanen har flertalet punkter antingen
genomförts eller följts upp på andra sätt.
Aktivitetsgrupperna
Ett kvarstående problemområde både när det gäller möjligheterna till insyn och
i fråga om genomförande av verksamhetsplanen är dock verksamheten i
aktivitetsgrupperna. Dessa blir allt fler och utgör numer en betydande del av
Svenska agilityklubbens verksamhet.
Behovet av struktur, riktlinjer och uppföljning när det gäller aktivitetsgrupperna
diskuterades vid årsmötet 2019.
I verksamhetsplanen som fastställdes vid samma årsmöte sägs också att
organisationskommittén ska ta fram information om vad som gäller för dem
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som vill starta aktivitetsgrupper. Det sägs vidare att kommittén ska följa upp
och träffa befintliga grupper. Någon sådan information eller uppföljning har jag
dock inte kunnat spåra i styrelsens protokoll under verksamhetsåret eller i
andra kanaler.
Det framgår att frågan varit aktuell i styrelsen vid flera tillfällen, men detta
verkar inte ha gett något tydligt resultat. Vid ett styrelsemöte 12 maj 2019
presenterade organisationskommittén ett ”styrdokument” gällande grupperna,
men detta har såvitt jag kunnat se inte gjorts tillgängligt för medlemmar. Vid
styrelsemötet 18-19 januari 2020 återkom sedan frågan genom att en
styrelseledamot fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för aktivitetsgrupper.
Min uppfattning är därför att det fortfarande saknas en av medlemmarna känd
beslutad organisation och reglering för och av aktivitetsgruppsverksamheten.
Möjligheterna till medlemsinsyn i denna verksamhet är begränsad till
ekonomiska förhållanden så som de avspeglas i Svenska agilityklubbens
redovisning. Det är också utifrån sett fortfarande oklart på vilket sätt styrelsen
reglerar aktivitetsgruppernas verksamhet.
Uttalande
Med dessa kommentarer tillstyrker jag att föreningsstämman beviljar
styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Hägersten 2020-03-01

Helene Wallskär
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