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Revisorsutlåtande  

Bakgrund 
Revisorns uppgift är att tillsammans med Revisorssuppleanten granska BTS totala verksamhet. Enligt 

Reglementet är det Revisorn som främst ska titta på beslut och ekonomi i samband med BTD, medan 

Revisorssuppleantens primära uppgift är att granska BTS övriga verksamhet. Då BTS under 

verksamhetsåret 2019 inte har drivit så mycket arbete utöver BTD har därför jobbet legat främst på 

Revisorn som kunde ta Revisorssuppleanten till hjälp vid behov.  

 

Om man tittar på året i stort blev den stora händelsen för föreningen, BTD, väldigt lyckad och 

uppskattad av deltagarna. Bokföringen för evenemanget samt de få övriga transaktioner som skett 

inom föreningen, har skötts ypperligt och inga anmärkningar fanns att komma med när denna 

granskades. 

 

Däremot har ett antal andra problem kommit upp under året: 

1. Revisorerna valdes in väldigt sent på året, och saker som hade kunnat påverkas och 

förbättras genom samtal under året hanns därför inte med. 

2. Kallelser till föreningsmöten nådde inte medlemmarna, då de endast lades ut på hemsidan. 

Ingen information om att de lades ut på hemsidan nådde medlemmarna på någon väg om de 

inte själva gick in på hemsidan. 

3. Hemsidan uppdaterades dåligt överlag, och dokument kom ut sent. 

4. Många av ledamöternas åligganden som står specificerade i Reglementet har inte skötts. 

Exempelvis har inga nyhetsbrev skickats ut, ingen marknadsföring av BTS har skett, och inga 

kontakter mellan BTS och näringslivet har utvecklats. 

5. Under föreningsmöten var Styrelsen inte så bra insatt i hur möten fungerar samt den 

mötesterminologi som användes. För att föreningens medlemmar ska kunna förstå och vara 

delaktiga i ett möte är det viktigt att de som håller i mötet vet vad de gör. 

6. Överlag känns engagemanget bland Styrelseledamöterna lågt. Det är viktigt att de som åtagit 

sig en post som Styrelseledamot tar sig an uppdraget på allvar så att verksamheten kan flyta 

på smidigt. 

7. Det har varit svårt att följa det som står i Stadgarna för vad som ska ske på föreningsmötena 

då det inte längre går att genomföra verksamheten på det sättet. Exempelvis finns det inte en 

Valberedning för BTS, och ledamöter i Styrelsen väljs inte in utan har flera år i rad satts till 

varje lärosäte att utse. Stadgarna är till för att följas, men kan inte verksamheten ske på det 

sättet bör de ändras. 

 

Då Revisorn och Revisorssuppleanten kom in så pass sent i verksamheten är dessa punkter ingenting 

som är tillräckligt allvarligt för att inte yrka på ansvarsfrihet, men då detta nu har kommit upp är det 

viktigt att Styrelsen 2020 tar tag i detta så att det inte fortsätter vara problem i framtiden. 
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Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna på 

 

att 

 

bevilja Styrelsen 2019 ansvarsfrihet. 

 

och 

 

att 

 

Styrelsen 2020 vidtar lämpliga åtgärder för att minimera problemen som finns beskrivna i punktlistan i 

bakgrunden. 
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