Revisionsberättelse
Till årsmötet, år 2021 , i Segelflygets Veteransällskap, org. nr 818001-5052
Undertecknade revisorer, som vid årsmötet den 19 september 2020 utsetts att granska räkenskaper
och förvaltning under år 2020 för Segelflygets Veteransällskap, lämnar efter fullgjort uppdrag
följande revisionsberättelse:
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revisionen innefattar att granska ett
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.
Vi har granskat kassörens rapporter med grundnoteringar och tillhörande verifikationer samt löpande
bokföring med balans- och resultaträkning för år 2020.
Vi har även granskat styrelsens protokoll.
Räkenskaperna är förda i god ordning och behållningen på SVS konton överensstämmer med
räkenskaperna enligt respektive kontobesked. Granskningen har inte gett anledning till någon
anmärkning i det avseendet.
Däremot kan vi se att föreningen har brister i det administrativa systemet som visar sig som att
medlemmarnas ekonomiska åtaganden inte följs upp och intäkterna uteblir?
Det är hela styrelsens ansvar att sådant försummats.
Vidare bör man tänka om vad gäller betalning via Swish, som nu går till Stiftelsen.
Stiftelsen har inget ansvar men överför inbetalningar sammandragna och vem som betalat och vad
det avses uteblir? Under året har vi flera swishbetalningar för bland annat 11 medlemsavgifter och
annat men utan att veta vem som betalat och för vad, (Totalt 8 025 kr) även inbetalningar till
PG för 3 medlemsavgifter men utan att veta vem som betalat?
Styrelsen behöver alltså påminna medlemmarna om att ange vem som betalat och vad det avser?
Flygavgifter-, bogser/winsch-avgifter samt stughyror m. m. har inte alltid kunnat särskiljas, samtidigt
som man inte kan stämma av att allt blivit inbetalt?
Styrelsen måste alltså utarbeta bättre rutiner för uppföljning och inbetalning av avgifter.
Trots ovan sagda föreslår vi:
att den av styrelsen upprättade resultat- och balansräkningen fastställs av årsmötet samt
att styrelsens samtliga ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
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