
REVISIONSBERÄTTELSE till Vänföreningen Fogelstad årsmöte 2022 
 

 

Föreningens verksamhetsrevisorer överlämnar härmed till årsmötet 2022 sin 
revisionsberättelse för Vänföreningen Fogelstad med org.nr. 802523-3845. 
Vid årsmötet 2021 valdes undertecknad, Pia Sundh, Partille, och vid årsmötet 2020 
Maria Evald, Katrineholm, till revisorer för verksamhetsåret 2020. Revisorer väljs 
enligt stadgarna på två år. Tillsammans har vi granskat styrelsens verksamhet och 
räkenskaper för tiden 2021-01-01 till 2021-12-31.  För framtiden önskar vi revisorer 
noggrann protokollföring av beslut, både styrelsemöten och per capsulam beslut, 
samt en beslutad budget för verksamhetsåret.  
 

Revisionen har genomförts noggrant för att försäkra oss om att styrelsen eller någon 
enskild ledamot inte har handlat i strid med föreningens stadgar, dess idéplattform 
och årsmötets beslut. 
 
För att genomföra vårt uppdrag har vi tagit del av:  
 

• Protokoll från årsmötet 2020 

• Balansräkning 

• Resultaträkning 

• Verifikationslista 

• Verksamhetsberättelse  

• Medlemsbrev 

• Protokoll från styrelsemöten, inklusive styrelsens beslutlogg 

• Den nya hemsidan 
  
Allt i vänföreningen har nu börjat ”grundläggas genom de mångas arbete”.  
Allt är efter omständigheterna i god ordning och vi har fått tillgång till allt vi behövt för 
vår granskning och fått svar på de frågor vi haft.  
 
Slutsats:  
Styrelsens ledamöter har arbetat för vänföreningens bästa och enligt vår bedömning 
inte handlat i strid med föreningens stadgar, dess idéplattform och årsmötets beslut. 
Vi föreslår att årsmötet beaktar denna revisionsberättelse och tillstyrker styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021-01-01 till 2021-12-31.  
 

Revisionen genomfördes 2022-03-13 
 

 

 

Pia Sundh    Maria Evald 
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