Revision för SKA Skåne
Verksamhetsåret 2002
Som ideell förening med förmögenhet under 30 basbelopp har SKA Skåne ingen
bokföringsplikt. Däremot är ideella föreningar deklarationsskyldiga för inkomst av
näringsverksamhet. Eftersom SKA Skåne inte bedriver näringsverksamhet gäller detta inte.
Ideell förening är inte deklarationsskyldig för inkomst av ideell verksamhet.
Ekonomisk granskning
Jag har i egenskap av revisor kontrollerat de transaktioner som skett över PG efter utdrag ur
ett kalkylprogram som kassören sammanfattat. Det sköts på ett sätt så att man ser var pengar
kommer in ifrån och vart de går.
Man använder sig av utgifter, kostnader och utbetalningar som vore de samma sak. Det gäller
även för intäkter, inbetalningar och inkomster. Eftersom föreningen inte använder sig av
avskrivningar och ej heller är bokföringsskyldiga så är detta inte ett problem. Den interna
bokföringen är överskådlig och lätt att förstå och det är dess syfte.
Hyreskontraktet till lokalen har jag undersökt. Det ser ut att vara i ordning. Övriga kontrakt
som gjorts under året har jag inte sett. Har de gjorts muntligen så är det inget jag kan
undersöka.
En förklaring över hur kvittosystemet i pärmen i lokalen fungerar, bör finnas i pärmen. Det
finns inte idag.
Förvaltningsrevision
Styrelsen har under året haft ett årsmöte (extrainkallat). Det har hållits tre medlemsmöten och
fyra styrelsemöten. Protokollen finns tillgängliga för alla medlemmar på föreningens hemsida.
Enligt SKAs stadgar:
Det åligger styrelsen särskilt att:
- Tillse att regler bindande för medlem efterlevs.
- Verkställa årsmötets beslut
- Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
- Ansvara för föreningens medel, samt att förbereda årsmötet.
Vidare är det styrelsens ansvar att:
- Samverka med de ämbetsmän som finns inom SCA
- Verka som kontrollerande organ för anordnande av träffar och kurser.
- Kontrollera att ämbetsmännen följer medlemmarnas önskningar och vilja.
Detta tycker jag har följts.
En större kunskap i föreningens stadgar är önskvärt främst när det gäller revision. En grupp
skulle ha tillsatts och tidsramar följts inför årsmötet för att möjliggöra en revision enligt
stadgan.
Styrelsen bör också följa upp de event som hålls både vad som hänt under eventet och
ekonomiskt. Varför gick till exempel Bengtfesten back? Dessa uppföljningar bör nämnas
under nästföljande möte så att alla kan följa de förändringar som sker.
I stort sköts föreningen, enligt vad jag kan förstå, som sig bör. Jag yrkar därför på
ansvarsfrihet för styrelsen.
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