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Verksamhetsrevisorns granskningsberättelse
1 juli till 31 december 2020
1. Inledning
Vid föreningsstämman den 26 april 2020 beslutade Juridiska föreningens medlemmar att införa
en verksamhetsrevisor genom att anta styrelsens proposition och valde vid samma tillfälle en
verksamhetsrevisor för ämbetsperioden HT20.
Det framgår av § 11:5 stadgan att det åligger verksamhetsrevisorn att granska föreningens
verksamhet. Vad denna granskning består i framgår vidare av Verksamhetsrevisorns
arbetsordning som även den är fastställd av föreningsstämman. I korthet innebär arbetet att i
synnerhet granska styrelsens arbete genom att tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med
stadgar och övriga styrdokument, att fastställda rutiner upprätthålls samt att verksamhetsplan
och budget upprätthålls.
I verksamhetsrevisorns uppdrag ingår att sammanställa en granskningsberättelse som ska
innehålla redogörelser för hur styrelsens arbete med verksamhetsplanen har utfallit, vilka
budgetposter som överskridits respektive väsentligen underskridits, samt eventuella frånsteg
från stadgar och andra styrdokument som påverkat eller riskerat att påverka JF:s verksamhet
eller ekonomi. I den mån det är påkallat ska det även anmärkas på brister i styrelsens arbete och
ge förslag på förbättringar.
Då föreningen först hade en av stämman vald verksamhetsrevisor för andra halvåret av 2020 är
det endast denna tidsperiod som denna revision avser. Granskningsberättelsen har upprättats av
verksamhetsrevisor för höstterminen 2020, Andreas Larsson, i samråd med sittande
verksamhetsrevisor, Magnus Jansson.

2. Uppföljning av verksamhetsplanen
När verksamhetsplanen för 2020 antogs av föreningsstämman i december 2019 gjordes detta
utan några som helst misstankar om att Coronaviruset fyra månader senare skulle göra det
omöjligt att uppnå ett stort antal av de mål som ställdes upp i verksamhetsplanen. Att kritisera
styrelsen för att exempelvis den tilltänkta spökbollsturneringen Dolus Cup inte blev av, vore
minst sagt orättvist.
Vad som kan anmärkas på är sådant som hade kunnat göras trots pandemin. Kanske hade det till
och med funnits mer tid att i enlighet med p. 3.3 verksamhetsplanen se över de styrdokument
och policyer som finns inom föreningen för att göra dessa mer enhetliga. Under samma avsnitt i
verksamhetsplanen fastslås även målet med att inleda ett arbete med att ta fram en ny
värdegrund för föreningen; något sådant arbete har inte inletts. Under tider som de som var
under 2020, när föreningens verksamhet i stort var på paus (studiebevakningen exkluderad),
fanns det en gyllene chans att genomföra sådana projekt som är svåra att hinna med när
verksamheten går på fulla cylindrar. Det kan därför ses som en missad chans.
Trots pandemin har föreningen ändå uppnått många av verksamhetsplanens målsättningar.
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Exempelvis har föreningen i enlighet med p. 3.1 verksamhetsplanen fortsatt varit framgångsrik i
att värva nästintill samtliga studerande vid Juridiska fakulteten till att bli medlemmar. Ett annat
exempel är att JoM-gruppen i enlighet med p. 9.1 verksamhetsplanen har blivit betydligt mer
synlig utåt, bl.a. genom genomförandet av Recceenkäten och gruppens Instagram-konto.
Även om föreningens studiesociala verksamhet har vilat, har föreningens studiebevakande och
studieförbättrande verksamhet gjort motsatsen. Den studiebevakande verksamheten har i
enlighet med pp. 4.1 och 4.2 verksamhetsplanen varit fortsatt väl synlig gentemot studenterna.
Dessutom har den studieförbättrande verksamheten utvecklats till att omfatta fler terminer än
termin 1, samt till att också omfatta lantmäteriprogrammet. Detta trots att verksamheten har
behövts genomföras digitalt. Detta är berömvärt.
Summa summarum har styrelsen på det stora hela jobbat på väl i förhållande till
verksamhetsplanen där det har varit möjligt. Eventuellt hade det varit lämpligt att revidera
verksamhetsplanen till aprilstämman för att bättre ha kunnat spegla den då rådande
pandemisituationen. Samtidigt var det omöjligt för styrelsen att veta hur hösten skulle ty sig
pandemimässigt.

3. Uppföljning av budget
2020 års resultat visar på 1 054 563,18 kr i vinst för föreningen. Det budgeterade resultatet var
+/- 0 kr. Flertalet faktorer har spelat in här. Föreningen har erhållit ca 200 000 kr mer än vad
som var budgeterat från universitetet, tagit ut mer från JF Holding än vad som var budgeterat
och fått bra avkastning på de pengar som förvaltas hos Söderberg & Partners. Dessutom spelar
det också roll att evenemang som Juristbalen och den nordiska veckan, som i regel är
budgeterade som nettoförluster, inte har ägt rum.
Det finns inte anledning att anmärka på några negativa avvikelser från budgeten.

4. Frånsteg från stadgar och andra styrdokument
Det har under höstterminen 2020 inte uppkommit några frånsteg av betydelse från vare sig
stadgar eller andra styrdokument.

5. Avslutande kommentar
Ämbetet som verksamhetsrevisor var i sin linda under höstterminen 2020. Ämbetet gick i stor
del ut på att i samverkan med styrelsen att ta fram rutiner och formalisera dessa i en
arbetsordning. Denna arbetsordning antogs av föreningsstämman i november 2020. Framtida
granskningsberättelser kommer därför att bli mer omfattande när fullt fokus kan läggas på
granskningen under ett helt verksamhetsår.
Andreas Larsson, verksamhetsrevisor HT 2020
Magnus Jansson, verksamhetsrevisor 2021
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