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Årsstämma 7 april 2019

Revisionsberättelse
Rapport från förtroendevalda revisorer
Undertecknade, av Miljöpartiet de Gröna i Östergötlands årsstämma 2018 valda revisorer, har
granskat räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för år 2018.
Styrelsen är ansvarig för att sköta förvaltningen av organisationen i enlighet med stadgarna för
Miljöpartiet de Gröna i Östergötland och genomföra på av årsstämman fattade beslut, samt upprätta
årsbokslut i enlighet med god redovisningssed.
Till vårt förfogande har vi haft verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, protokoll och
verifikationspärm, stadgar och arbetsordning, m.m. Vi har intervjuat ordförande, kassör och
informationssekreterare.

Iakttagelser
Verksamhetsplanen för 2018
Verksamhetsplanen för 2018 handlade huvudsakligen om valrörelsen. Kvarvarande uppgifter från 2017,
bl.a. arbetet med nytt regionpolitiskt program 2019-2022 har inte fullföljts. Inte heller har någon
återrapportering skett av den bifallna motionen om ekologiskt fungerande vattendrag.

Valrörelsen
En stor del av ekonomin var vikt för valrörelsen. Valbudgeten var 650 000 och det användes 510 000.
Med tanke på att MPÖs tillgångar vid årsslutet var 75 000 konstaterar revisorerna att det hade blivit
ett underskott om hela valbudgeten spenderats.

Kansliet
Under större delen av 2018 har kansliet haft två personer på lönelistan. Detta har inneburit stora
ekonomiska påfrestningar. Organisationssekreterartjänsten kostade drygt 120 000 utan att den
tillfört organisationen värde i motsvarande grad.

Praktiska problem
Kansliet flyttades i slutet av året till Linköping, där man nu delar lokal med MP Linköping.
Överenskommelse har uppnåtts när det gäller inventarier, m.m. I samband med flytten blev det
problem med eftersändning av post och en del räkningar blev liggande med mindre
förseningskostnader som följd. MPÖ bytte också bank 2019 vilket innebar att man saknade tillgång
till de gamla kontouppgifterna vilket bidragit till problem med redovisningen.

Från tidigare revisioner
Många av revisorernas iakttagelser och rekommendationer har beaktats under 2018. Vad
revisorerna kunnat utröna förvaras numera dokumentation, verifikationer, protokoll, etc. på MPÖs
kansli. Verifikationspärmen synes vara i ordning.

Om styrelsens arbete
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten varav tio fysiska under 2018. Dessutom har det varit en
valstämma i januari och en extrastämma i augusti förutom den ordinarie stämman i mars. Alla
protokoll har lagts upp på medlemswebben, skickats ut till samtliga ledamöter, suppleanter och
revisorer.
Styrelseprotokollen har utvecklats på ett positivt sätt och lever nu upp till arbetsordningens krav
(8.3).

Om revisionen
I stadgarna punkt 10.3 och 10.4 står att protokoll och räkenskaper ska överlämnas för revision senast
fyra veckor före årsstämma. Vi har inte fått tillgång till räkenskaperna förrän två veckor innan
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stämman och har därför inte kunnat uppfylla stadgarnas krav på att överlämna revisionsberättelsen
till styrelsen senast två veckor innan årsstämman.
Det valda redovisningsprogrammet fungerar dåligt som verktyg för ekonomistyrning och revisorerna
anser att MPÖ ska byta till ett modernare program. Med dagens program går det inte att enkelt dela
data och kassören hindras i sitt arbete. De rapporter revisorerna har haft att arbeta med ger ingen
tydlig bild av ekonomin – tvärtom förelåg det flera motstridiga versioner under revisionen.

Förbättringsområden
Ekonomiadministrationen och redovisningsprogram.
Verifikaten bör inte klumpas ihop utan det ska vara ett verifikat per händelse.
Budget och bokslut bör kunna presenteras på ett överskådligare sätt än att bara visa en lista på alla
konton.
Den interna kontrollen bör utvecklas, bl.a. bör en attestordning formaliseras.

Revisorernas slutsatser
Vi menar att årsbokslutet, trots sina brister, är tillräckligt bra för att kunna fatta beslut om
bokslutsdispositioner och ansvarsfrihet.
Vi anser att styrelsens ledamöter har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med föreningens
stadgar.
Trots påvisade brister/förbättringsområden anser vi att distriktsårsstämman kan fastställa bokslutet.
Vi tillstyrker också att årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

Norrköping 2018-04-02

Gustav Knutsson

Monica Brodén
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