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PROPOSITION
Införande av verksamhetsrevisor
Bakgrund
JF är i mångt och mycket en organisation som lever i nuet och blickar framåt. Detta är i stort
positivt, men i takt med att JF växer och blir etablerad som studentkår ställs högre krav på vår
professionalitet. En svaghet har varit att våra verksamhetsplaner sällan blir särskilt levande
dokument. Anledningarna till detta är flera, bl.a. att de huvudsakligen skrivits av avgående
vice ordförande, men en viktig anledning är att det inte finns någon särskild uppföljningsfunktion utanför styrelsen i JF. Den auktoriserade revisorn granskar främst våra räkenskaper
och Seniorskollegiet respektive inspektorerna är rådgivande snarare än aktivt granskande.
Visserligen tas en verksamhetsberättelse fram, men ibland har den i högst begränsad grad följt
upp verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen som uppföljningsfunktion är uppenbarligen
otillräcklig.
En konsekvens av avsaknaden av en uppföljningsfunktion har varit att enskilda
medlemmar/engagerade som inte känt fullt förtroende för styrelsen tidvis använt sin
närvarorätt på styrelsemötena i närmast granskande syfte. Detta är helt i sin ordning och till
och med välkommet, men riskerar att leda till att utfallet av granskningen blir skvaller och
rykten. Istället tror styrelsen att en formell granskande funktion med tydligt mandat bör
införas.
Styrelsen föreslår därför att JF inför en verksamhetsrevisor, en funktion som finns i många av
våra vänkårer och –föreningar. En verksamhetsrevisor granskar inte hur styrelsen och kåren
förhållit sig till offentliga föreskrifter och god redovisningssed. Dennes uppgift är istället att,
genom att tillsändas dagordningar, protokoll, ekonomiska rapporter och andra relevanta
handlingar samt genom att närvara på styrelsesammanträden i erforderlig mån, granska att
styrelsen följer stadgarna, kårens däri stadgade syfte och verksamhet, verksamhetsplan och
övriga styrdokument. På så sätt blir ansvaret för att följa upp styrelsens arbete inte bara
styrelsens eget, vilket kan verka både avlastande och verksamhetsförbättrande.

Styrelsen föreslår därför:
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föreningens stadgars § 4:12 d) ändras till ”att välja minst en auktoriserad revisor och
minst en verksamhetsrevisor för kommande verksamhetsår”
föreningens stadgars § 11:1 ändras till ”För granskning av föreningens förvaltning
väljer föreningsstämman minst en auktoriserad revisor och minst en
verksamhetsrevisor.”
samtliga hänvisningar till revisor i föreningens stadgars §§ 11:2-4 ändras till
auktoriserad revisor
en § 11:5 i föreningens stadga införs med rubriken ”Verksamhetsrevisors ansvar” och
lydelsen ”Det åligger verksamhetsrevisorn att granska föreningens verksamhet.”
en § 11:6 i föreningens stadga införs med rubriken ”Handlingar” och lydelsen
”Verksamhetsrevisorn ska kallas till styrelsens sammanträden och tillställas
dagordning, protokoll och övriga handlingar till dessa.”
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