
Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i Stockholms Läns Biodlardistrikt 

 

Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Stockholms 

Läns Biodlardistrikt, räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret 

för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och 

förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört 

revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel.  

En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 

räkenskapshandlingarna.  

I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens 

tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.  

 

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen eller på annat sätt har handlat i strid mot bokföringslagen 

eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra 

uttalanden nedan. 

 

 

Den planerade verksamheten 2020 påverkades av situationen med covid-19. Med anledning av pandemin 

fattade styrelsen beslut om att frångå beslutad budget. Att styrelsen valde att göra vissa omprioriteringar har vi 

full förståelse för.  

 

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild av 

föreningens resultat och ställning. 

Styrelseledamöterna har enligt vår mening inte handlat i strid med föreningsstadgarna.  

 

Årsmötesprotokollet 2020 blev aldrig justerat. En av de två justerarna, Göran Frick, gick tyvärr bort i covid-19 

innan protokollet blev undertecknat. Dock finns hans mejl som visar att han hade tänkt godkänna protokollet. 

Den andra revisorn, Eva Ekström, har valt att inte justera protokollet. I ett telefonsamtal mellan Candice Martin 

och Eva Ekström den 11 november 2020, framkom det att 

 

• Eva hade inget att erinra i protokolltexten. 

• Eva hade fått protokollet för justering för sent för att kunna lämna den i justerat skick senast fyra 

veckor efter årsmötet i enlighet med stadgarna §7. 

• Eva hade fått protokollet utan tillhörande bilagor. 

  

Vi vill understryka värdet av att justera protokoll för att säkerställa dess innehåll och vikten av att justerarna får 

möjlighet att justera protokoll i tid. 

 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
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