
Revisionsberättelse SKHILS verksamhet 2013. 
 
Allmänt om verksamhetsrevision 
Verksamhetsrevision är tyvärr en företeelse som inte har en tydlig allmängiltig 
mening. Denna revision har utgått från riktlinjer i SiS stadga som ger 
verksamhetsrevisor i uppdrag att löpande granska verksamheten samt efter 
avlutat verksamhetsår avlägga revisionsberättelse innehållande förslag till 
Fullmäktige i frågan om ansvarsfrihet för det gånga årets styrelse. 
 
Även ansvarsfrihet är en ibland debatterad term. Som jag ser det så är 
ansvarsfrihet någonting som du får när du har avslutat ditt år, vilket ska vara 
genomfört enligt följande kriterier: 

 Ekonomisk oaktsamhet får inte ha skett 
 Föreningens bästa måste ha eftersträvats 
 Förenings verksamhet måste ha skett i enlighet med svensk lag 
 Förenings verksamhet bör ha utgått från Verksamhetsplan och andra 

interna styrdokument. 
 
Detta är en ganska snäll tolkning som innebär att en styrelse måste ha arbetat 
olagligt, med uppsåt att skada föreningen eller utan ekonomisk eftertanke för att 
nekas ansvarsfrihet. Detta innebär att ansvarsfrihet INTE kan nekas bara för att 
en styrelse gjort ett dåligt jobb utan ENDAST då att styrelsens arbete varit direkt 
skadligt mot organisationen eller rent av olagligt. 
 
Note att detta inte en ekonomisk revision utan en revision av verksamheten.  
Ekonomisk revision utförs av en auktoriserad revisor årligen, för hela 
organisationen, i samband med att Studentkårens verksamhetsår avslutas. 
 
Revisionens tillvägagångssätt 
Revisionen har skett löpande under året genom revisors ständiga deltagande i 
styrelsens kommunikationskanaler, löpande kontroll av dokumenthantering 
mm. Dessutom har en slutrevision med grund i styrelsens verksamhetsberättelse 
ägt rum. Revisionen har utförts enligt god revisionssed. 
 
Revisors utlåtande 
Huvudmålen för SKHILS är att arbeta inom Studentkårens huvudområden, UU, 
SU och ArmU. Dessutom ansvarar styrelsen för den del av introduktionen som 
rör SKHILS medlemmar. Som styrelse ansvarar SKHILS även för att sprida en 
positiv bild av Studentkåren som helhet och SKHILS i synnerhet. SKHILS styrelse 
har även ansvar för sektionens ekonomi. Administration såsom hantering av 
protokoll och styrdokument är även detta styrelsens gemensamma ansvar. 
Styrelsen även aktivt arbeta för att synliggöra sin verksamhet då SKHILS är en 
demokratisk medlemsorganisation, eller åtminstone del av en sådan. 
 
Under det gångna verksamhetsåret bedömer jag att SKHILS styrelse gjort sitt 
yttersta för att uppnå dessa punkter. Två påpekanden har kommit från revisor 
och revisors synpunkter har tillvaratagits och verksamheten har förbättrats efter 
revisors synpunkter, synpunkterna var följande: 
 



 Brister i protokollshantering gällande numrering och närvaro på 
protokollen. 

 Möten utlystes inte offentligt och det var således svårt för medlemmar att 
komma på dessa 

Tilläggas bör att dessa brister förekommer kontinuerligt i många delar av 
Studentkårens organisation och det är värt att påpeka vad stadgan säger om 
protokollshantering och det faktum att medlemmar har rätt att delta på möten 
och därmed bör ges möjlighet till detta!. 
 
SKHILS styrelse skriver i sin verksamhetsberättelse att arbetet med 
studiesociala frågor gått lite på sparlåga. Detta har även noterats av revisor men 
jag anser att detta ligger i linje med hur Studentkårens verksamhet formats de 
senaste åren. 
 
Till sist anser jag det tydligt att SKHILS styrelse arbetat hårt för att ha god koll 
och ordning på ekonomin vilket de förtjänar beröm för! 
 
Då jag vid tidpunkten för denna revision inte kan hitta några direkta 
felaktigheter eller tecken på oaktsamhet i SKHILS verksamhet år 2013 lämnar 
jag följande rekommendation till Fullmäktige i fråga om ansvarsfrihet för SKHILS 
styrelse år 2013: 
 
I min roll som revisor för SKHILS 2013 rekommenderar jag Fullmäktige: 
 

- Att bevilja SKHILS styrelse 2013 ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
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