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REVISIONSRAPPORT AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET 2017-2018
Verksamhetsrevisorns berättelse:

Inledning
Jag har som verksamhetsrevisor granskat klubbens verksamhet genom att ta del av
samtliga protokoll och bilagor från klubbens styrelsemöten och annan information
från andra klubbfunktionärer.

Verksamheten 2017/2018
Verksamhetsrevisorn konstaterar att styrelsens verksamhet skötts på ett fullt
tillfredställande sätt under verksamhetsåret. Antalet styrelsemöten har under året
varit lägre än under föregående år, men istället har det varit 1 möte med klubbens
regionansvariga i januari 2018.
Klubbens styrelse har genomfört ett konstituerande styrelsemöte och fyra ordinarie
styrelsemöten. Närvaron vid styrelsemötena har varit hög.
2017-04-22:
Sundsvall,
konstituerande
styrelsemöte,
föreningsstämman, 6 närvarande, 3 frånvarande + 1 adjungerad.

direkt

efter

2017-08-18: Mossbylund, ordinarie styrelsemöte, alla 9 närvarande.
2017-11-12: Telefonmöte, ordinarie styrelsemöte, alla 9 närvarande.
2018-01-21: Bromma, ordinarie styrelsemöte, 8 närvarande, 1 frånvarande + 2
adjungerade.
2018-03-18: Telefonmöte, ordinarie styrelsemöte, alla 9 närvarande.
Jag kan konstatera att det från samtliga möten finns protokoll med styrelsens beslut
och aktivitetslista med punkter som skall genomföras. Styrelsen går igenom
aktivitetslistan vid varje möte.
Händelser av vikt under verksamhetsåret
Klubbens buss har under året sålts då den inte har blivit använd i den utsträckning
som det var tänkt. Istället har en satsning på SLC/Waldegård-projektet dragits
igång, men det har inte blivit något konkret resultat än. En AMG-sektion har nu
kommit igång och har haft en för medlemmarna givande verksamhet. Övriga tänkta
nysatsningar har legat lågt under året. Klubbtidningens redaktör har aviserat att
han ska sluta och till den här viktiga posten har arbetet med ersättare påbörjats.
Troligen blir det en extern redaktör vilket kommer att öka kostnaden för tidningen.
Kostnaden kan klubben ta utan problem. Framtagning av en mobilanpassad
hemsida har påbörjats.
Frågan om milersättningar till träffarrangörer har orsakat ”livlig” ordväxling under
året och beslut har tagits att milkostnader skall budgeteras i de regionansvarigas
anslagsäskningar vilket gör att styrelsen har bättre kontroll på kostnaderna.
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