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Som utsedd lekmannarevisor iår igen av Sundsvalls Sportskytteklubb kallad S-SSK under 
årsmötet 2021. Så har jag efter egen förmåga och stöd som vanligt av revisorssuppleant 
Niko Blomqvist granskat några punkter och tillvägagångssätt inom S-SSK ekonomi och 
styrelsearbete. 
 
Vi har gjort årsrapporten enligt god redovisningssed och god föreningssed. 
 
Vid granskningen har det inte framkommit att styrelsen eller någon styrelseledamot gjort 
något fel som kan medföra skadeståndsskyldighet. 
 
• Styrelsen fått beslut genomförda? 
 
• Finner inga poster som pekar på att något bokförts medvetet på ett felaktigt sätt. 
 
• Att bokföringen stämmer med verkligheten har ett stickprov gjorts. Detta bestod även 
detta år av inventering av ammunition som S-SSK äger och förvarar på anläggningen. Då 
detta är en av de värdefullaste ägodelarna så tycker vi den passar bra. Detta stämde så 
exakt att vidare stickprov ej är gjorde även under 2021. 
 
• Budgetuppföljningen dras med ett diff på drygt +29979kr på intäktssidan mot budget. 
Det som sticker ut mest i avvikelse är ”kiosk och servering” som missat sitt mål med minus 
ca10000kr. Totalt gick intäktssidan 14% bättre än budget. 
På kostnadssidan så har vi drygt 30% lägre kostnader totalt mot budget. Budgeterat 
205110sek och betalat ut 144468sek. 
Det är även här som ”kiosk & servering” sticker ut mest där har vi minskat inköpen med 
ca10000kr, vilket indirekt kanske påverkat möjlighet till intäkter? 
 
Konton som sticker ut och revisionen vill att styrelsen ser över är konto 5110 tomträtt som 
drog över budget med 100%. Konto 6310 Försäkringar som ökade 45% mot budget. 
  
• Ekonomin har inte haft några varningsflaggor från kassör under perioden. Detta styrks av 
dom rapporter som finns att läsa på hemsidan. 
 
• Försäkringsskydd är erlagd enligt bokslut och revisionen har ingen anledning att tro att vi 
står utan försäkringsskydd. Revisionen har ej begärt att se försäkringsbrev.  
 
• Då alla beslut tas inom styrelsen och dokumenteras i protokoll så anses det gå rätt till 
enligt stadgarna. En fotnot är att den nya styrelsen/kassör sparar sina ekonomiska rapporter  
i en egen katalog i mötesprotokoll på hemsidan, inga synpunkter på det. 
 
• Ser inte genom mötesprotokollen att beslut som styrelsen varit involverade i inte blivit av. 
 
• Rekommendation till föreningsstämman är att fastställa årsrapporten. 
 
• Rekommenderar att ge ansvarsfrihet åt styrelsen. 
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