REVISIONSBERÄTTELSE 2008
I egenskap av vald revisor för Södra Sveriges Amerikanska Fotboll Förbund,
SSAFF, för verksamhetsåret 2008 vill jag härmed avge följande redogörelse.
Vid granskning av SSAFF räkenskaper för kalenderåret 2008 har jag funnit dessa
i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer,
behållningen på postgiro har kontrollerats mot bokfört värde.
Vid granskning av SSAFF förvaltningen för samma period har jag funnit dessa i
god ordning. Protokoll över årsmöte och styrelsemöte har granskat.
Under granskningen ovan har jag inte funnit något som skulle ge anledning till att
inte tillstyrka ansvarsfrihet.
Jag vill därför föreslå årsmötet
att resultaträkningen och balansräkningen fastställs,
att resultatet belastar det egna kapitalet, samt
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Löddeköpinge 3/2 2008

______________________________________
Revisor Jan-Olof Sivtoft

Tillägg till revisionsberättelse 2008

TILLÄGG TILL REVISIONSBERÄTTELSE 2008
Under revisionsarbetet har det inte funnit något som skulle ger anledning till att
inte tillstyrka ansvarsfrihet. Dock har det under revisionen gång framkommit
några saker som måste lyftas till årsmötets kännedom. Avsikten med detta är att
dra lärdom och att undvika att liknande problem uppstår framöver.
Ekonomi
Tillägget till förra årets revisionsberättelse tog upp den licensskuld som distriktet
hade till SAFF och vilka eventuella problem som detta kunde medföra. Vi kan nu
konstatera att distriktsförbundet har klarat sig utan några direkta problem på grund
av detta, men samtidigt så kvarstår skulden vilket kassören har lämnat en not om i
årsredovisningen. Glädjande nog så har vi i sammanhanget inte heller fått in några
pengar från SAFF för 2008 års licenser vilket borde betyda den faktiska skulden
är mindre än 50 tkr rörande licenser. Dock finns det även en stor kostnad till
SAFF för deltagande i DM-cup som ligger i storleksordningen 10-20 tkr. I
balansräkningen ser man att det egna kapitalet uppgår till 7 tkr. Distriktet skall
med andra ord inte räkna med att det finns speciellt mycket pengar till
arrangemang som inte är självfinansierade 2009.
Under föreningsmötet i våras beslutades om att varje förening skull sätta in 3 tkr i
en utbildningspott som föreningen sedan skulle kunna räkna av deltagaravgifter
ifrån. Betalningsmoralen bland distriktets föreningar har visat sig vara mycket låg
då endast en förening har betalt in avgiften. Hur vidare sen det har arrangerats
utbildningar eller ej är en annan fråga och kan har en del att göra med det som tas
upp under förvaltning nedan. Den förening som har betalt in sin avgift kommer att
kunna tillgodoräkna sig den under 2009. Det anmärkningsvärda är att beslut som
föreningarna tar gemensamt på föreningsmötet efterlevs så dåligt.
FÖRVALTNING
De problem med informationsflödet till revisorn som framfördes i tillägget till
förra årets revisionsberättelse har åtgärdats. Kallelser har erhållits till varje
styrelsemöte och föreningsmöte. I och med att protokollen har publicerats på
SSAFF:s hemsida i takt med att de har blivit klara har jag kunnat ta del av dessa.
Ekonomiska rapporter har också skickats till mig vid ett par tillfällen. Jag har
också deltagit i det första styrelsemötet och ett i samband med det andra
föreningsmötet för att bilda mig en uppfattning om verksamheten.
Det framgår av protokollen över styrelsemötena att några protokoll ej är skrivna
av vald protokollförare för mötet. De har istället sammanställts av annan ledamot
baserat på minnesanteckningar. Efter att ha undersökt saken beror det på att vissa
ledamöter under verksamhetsårets gång ej har deltagit i arbetet och mer eller
mindre lämnat sitt uppdrag med eller utan att ha anmält detta.
Alla i distriktet som är engagerade i amerikansk fotboll gör detta helt ideellt.
Kraven man kan ställa på förtroendevalda följer därefter. Är man vald i
konkurrens med andra så är kraven något högre. Under ett år kan det hända
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mycket och stora förändringar som rör arbete, utbildning, familj och hälsa kan
leda till en omprioritering. Dock finns det ett krav som jag tycker att man måste
kunna ställa på alla förtroendevalda och det är att meddela berörda när man inte
längre vill eller kan behålla sitt förtroendeuppdrag. I fallet med distriktstyrelsen så
görs detta skriftligt till styrelsen, som behandlar detta på nästkommande
styrelsemöte. I de flesta fall så finns det ingen anledning för styrelsen att inte
bevilja detta, men om förtroendevald sitter på handlingar eller har ekonomiska
ärenden som ej är avslutade så kan styrelsen avslå begäran eller villkora den tills
sådana ärenden är uppklarade.
Avsägelsen innebär att från och med det att man beviljats entledigande så är man
inte längre ansvarig för styrelsens beslut. Inom föreningsjuridik finns termen
solidariskt ansvarig vilket kort och gott innebär att alla i styrelsen är ansvariga för
alla beslut utom i det fall man har reserverat sig i en fråga vilket då skall
protokollföras. Är man inte närvarande så har man möjligheten att inkomma med
reservation på nästkommande möte. Så utan avsägelse fortsätter man att vara
ansvarig under hela mandatperioden. En avsaknad av avsägelse innebär också att
man inte på kommande årsmöte kan fyllnadsvälja om ledamoten i fråga har ett
mandat som även sträcker sig över nästa år.
Under det gångna året har vi haft
- ledamot som inte deltagit vid något möte alls (dock anmält förhinder vid
varje möte)
- ledamot som efter mötet i maj ej deltagit eller meddelat förhinder
- ledamot som efter sommaren meddelat time-out
- ledamot som inkommit med begäran om att bli entledigad (som beviljats)
När en ledamot lämnar sin post så innebär det att det blir mer jobb för övriga
alternativt att man sänker ambitionerna över vad man vill åstadkomma. Det är
dock min övertygelse att en styrelse fungerar bättre när man vet vilka som är med
eller inte. Så länge en person inte avsagt sig sin post kan man inte heller välja in
nya personer. Att bli vald bara för att styrelsen ska bli beslutsmässig är ingen bra
anledning. Distriktet har möjlighet att variera storleken på styrelsen och detta är
ett bättre alternativ än pappersledamöter. Dessutom har vi suppleanter som går
upp som ordinarie först när vi har formella avsägelser.
Jag vill därför att samtliga tilltänkta ledamöter till distriktsstyrelsen och
föreningsledamöter till årsmötet tar följande i beaktande.
-

valda ledamöter ska vara aktiva ledamöter.
valda suppleanter ska vara aktiva suppleanter.
kräva att förtroendevalda alltid meddelar förhinder till möten.
när en förtroendevalda ej längre vill/kan behålla sitt förtroendeuppdrag så
ska detta meddelas styrelsen skriftligen och omgående.

Slutligen vill jag för egen del tacka för mig när jag nu efter två år som revisor och
dessförinnan revisorsuppleant lämnar stafettpinnen vidare till någon annan att ta
över revisionsuppdraget.
Revisor SSAFF 2008, Jan-Olof Sivtoft
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