
INSTRUKTION TILL 
VERDANDIS REVISORER

”Verdandis stadgar § 40 Revision 

Mom 1. För granskning av förbundets räken-
skaper och förvaltning väljs av kongressen två 
revisorer och två revisorsersättare för en tid 
av tre år. Revisorerna ska årligen avge berättel-
se över sin granskning samt till- eller avstyrka 
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens leda-
möter. Förbundsstyrelsen ska informera revi-
sorerna om tid och plats för förbundsstyrelsens 
sammanträden. Revisorerna har rätt att närvara 
vid styrelsens sammanträden och där framlägga 
förslag i frågor angående förbundets ekonomi 
och förvaltning. Revisorerna ska också granska 
förbundsstyrelsens övriga arbete och vara 
styrelsen behjälplig med råd i frågor om 
stadgetolkning, organisation och ekonomi.

Mom. 2. Auktoriserad eller godkänd revisor 
ska anlitas för att biträda förbundsrevisorerna 
och förbundsstyrelsen i frågor om förbundets 
räkenskaper och ekonomi. 

Mom. 3. Förbundets revisorer har rätt att, 
i kontakt med respektive organisations valda 
revisorer, granska räkenskaper och förvaltning 
i avdelningar, kretsar och distrikt.”

Revisorernas medverkan på styrelsemöten               
                                    
Revisorerna äger rätt att delta vid förbunds-
styrelsens möten. Revisorerna har yttrande 
och förslagsrätt vid styrelsemöten. 

Revision 

Styrelsens förvaltning och årsredovisning 
granskas av en auktoriserad revisor. 

De valda revisorerna granskar styrelsens led-
ning av förbundet samt ekonomisk förvaltning 
och årsredovisning. De valda revisorerna tar 
hjälp av den auktoriserade revisorn då det 
behövs. De förtroendevaldas revision ska 
komplettera den auktoriserade revisorns 
granskning genom att i första hand inrikta 
sig på styrelsens förvaltning och verksamhet 

med utgångspunkt i ändamålsenlighet och 
effektivitet. Förutom revisionsberättelse för 
varje år ska revisorerna också avge en revisionsbe-
rättelse för kongressperioden till kongressen. 
Revisionsberättelsen ska innehålla ett förslag 
till kongressen om tillstyrkande eller avstyrkande 
av ansvarsfrihet för Verdandis förbundsstyrelse. 
Revisorerna har också rätt att påpeka annat som 
framkommit i deras granskning av förbundets 
verksamhet.

Revisionens syfte och inriktning

De förtroendevalda revisorernas uppdrag kan 
sammanfattas i följande punkter:

•   Följa och granska verksamheten i Verdandi 
utifrån stadgarna, grundläggande värderingar 
samt de beslut som kongressen, styrelsen och 
verkställande utskottet fattat.

•   Granska att verksamheten håller sig inom 
de ekonomiska ramarna och att föreningens 
resurser används på ett effektivt sätt.

•   Kontrollera att verksamhetsberättelse 
och årsredovisning upprättas och att de ger en 
rättvisande bild av föreningens verksamhet.

Revisorernas ställning

Som kongressvalda svarar revisorerna endast 
inför kongressen. De arbetar självständigt 
i förhållande till andra instanser i förbundet.

Tillgång till material

Förbundsrevisorerna ska löpande ha tillgång till 
alla handlingar som upprättas inför verkställande 
utskottets och styrelsens möten samt protokoll 
från dessa möten. Styrelsen ska på begäran 
lämna ut det material som föreningsrevisorerna 
vill ta del av.

Stöd från kansliet

Kansliet ska stödja och hjälpa revisorerna 
i deras arbete och kan bland annat boka
 lokaler, digitala möten eller hjälpa till med 
material.  


