Revisionsberättelse och yrkande om ansvarsbefrielse 1516
Härmed framförs revisorernas granskning av W-Sektionens verksamhet för
verksamhetsåret 2015/2016 av sektionens valda revisorer Vide Richter och
Jakob Sahlin. Vi har granskat sektionens mötesprotokoll, verksamhetsberättelse
och ekonomiska redovisning för 2015/2016 och nedan följer vårt utlåtande.
Verksamhet
Revisorernas uppgift kring verksamheten är främst att säkerställa att styrelsen
och de förtroendevalda fört verksamheten i den riktningen som sektionsmötet
beslutat om.
Verksamhetsåret 2015/2016 beskrivs i detalj i verksamhetsberättelsen som
klargör vilka mål som blivit uppfyllda eller inte från verksamhetsplanen. I stort
kan sektionen visa upp en imponerande verksamhet med flera föreningar och
nämnder som bjuder medlemmarna på en stor varietet av aktiviteter.
Revisorerna gläds åt att sektionen har fortsatt att utvecklas och uppnått flera
satta mål. Under året har arbetsmarknadsdagarna BKW arrangerats med Bergs
och Kemi och de nya föreningar Wrålet och Alumni- och mentorskapsnämnden
(WAM) har bildats. Sektionen har också fått sin efterlängtade fana och
ClubWästeriet och Mottagningen har fortsatt sitt fina arbete även detta år.
I övrigt så har sektionen gått över till att ha en funktionsstyrelse med målet att
effektivisera och underlätta styrelsearbetet. Styrelsen har också haft som
ambition att korta ner verksamhetsplanen så den bättre kan leda sektionens
arbete vilket revisorerna sympatiserar med.
Eftersom verksamhetsberättelsen utgår från verksamhetsplanen så blir den lätt
lite stolpig och svårläst för medlemmarna att ta till sig. En möjlig utveckling i
framtiden är att först ha en löpande text om verksamheten under året, indelat i
olika verksamhetsområden. För att sedan efter lista verksamhetsplansmål och
hur dessa uppfyllts, för de som verkligen vill sätta in sig. Bilder och grafik kan
också göra verksamhetsplanen mer lättillgänglig.
Samtliga möten har protokollförts som återger styrelsen och sektionens fattade
beslut. Vissa protokoll saknar dock underskrifter vilket har lösts genom att de
saknade underskrifterna har skrivits ut på ett separat identiskt protokoll. I
fortsättningen är det dock rekommenderat att skriva under på samma protokoll.
Ekonomi
Inom ekonomi är revisorernas uppgift att säkerställa att sektionens pengar
spenderats endast på saker som gynnar sektionen och som sektionen beslutat
om. T.ex. säkerställer vi då att ingen använt sektionens pengar till sitt eget
privata bruk.

Sektionens ekonomiska redovisning är i huvudsak i god ordning och vi har ingen
anledning att misstänka att något gått fel till. Resultat- och balansräkning är
korrekt utförd och det är glädjande sektionsmedlemmarna har en växande
ekonomi att göra en massa roliga saker för. Vi vill dock föreslå vissa ändrade
rutiner för att göra ekonomiredovisningen ännu bättre:
•

Utläggningsblanketter med fler än ett kvitto borde tydligt ange delbelopp för
varje kvitto som sedan adderas till totalbeloppet. Det bör även vara tydligt
för vilken verksamhet varje utlägg gjordes.

•

Utläggsblanketter med fler än ett kvitto bör bara ha ett kvitto på samma
plats. Kvitton kan t.ex. sättas på blanka A4:a papper som häftas ihop med
utläggsblanketten. Flera kvitton på samma plats gör det svårare att följa.

•

Verifikat där endast en del av kvittot är utläggsredovisning men andra delar
av kvittot är saker köpta för privat bruk bör tydligare dokumentera vilka
poster på kvittot som berörs. För att undvika denna extra administration helt
skulle vi rekommendera att sektionen beslutade att sektionsspecifika och
privata inköp alltid skal göras på separata kvitton. Under året betalades det
en gång ut summan som hela kvittot var värt till en förtroendevald, fast delar
av kvittot var privata inköp. (Den felaktiga utbetalade summan var 53
kronor, så ingen misstanke på försök till förskingring finns.)

•

För personspecifika utlägg såsom betalning för resor, biljetter, inträden m.m.
vore det bra om namn på alla som fick sina utgifter betalda skrevs in i
verifikatet. Detta är något som krävs i större revisioner för att kunna
kontrollera de förmåner som ges till engagerade.

Vi tror att detta är riktlinjer som skulle öka transparensen för medlemmarna på
samma gång som det faktiskt hade varit lättare samt mindre arbete för de
ekonomiskt ansvariga om dessa riktlinjer följdes. Med tanke på att sektionens
ekonomiska omsättning ökar så blir det också mer viktigt med en transparent
redovisning som medlemmarna lätt kan följa.
Vi yrkade tidigare på bordläggning på grund av att vi inte kunnat revidera
mottagningens ekonomi. Men vi har nu kunnat göra det och det ser bra ut.
Vårt förslag är att:
Bevilja ansvarsfrihet till styrelsen 15/16.
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