Revisionsberättelse MSF Umeä
Jag har granskat räkenskaperna för MSF Umeå för tiden from 2014-11-05 tom 2015-10-21.
Huvudsakligen finns verifikationer på merparten av inkomster och utgifter, några få kvitton har fallit
bort men styrkts med kontoutdrag. I övrigt ser räkenskaperna ut att vara i god ordning, budget har
följts och det enda man kan anmärka på är att föreningen fått ett mer positivt utfall än budgeterat,
detta är på grund av att fakturor från arbetsmarknadskvällen utgått 3ggr under verksamhetsåret,
istället för 2ggr som budgeterat. Balansräkning i kassabok överrenstämde med pengar på
plusgirokontot.
Verksamhetsmässigt har styrelsen flera mål i verksamhetsberättelsen dom inte uppnått. Av 13
indikatorer i verksamhetsplanen för 2014-2015 är 9st uppnådda och 1 delvis uppnått. De tre som inte
uppnåtts finns under medlemmar och utbildningsbevakning. Under medlemmar har inte styrelsen
nått upp till de höga mål som satts i verksamhetsplanen, detta kan ses som ett hedervärt försök att
nå högre anslutningsgrad men som inte lyckats. Enligt styrelsen har det tidigare inte funnits specifika
terminsbundna anslutningsgrader, efter att man startat med detta under verksamhetsåret har man
kunnat rikta in sina rekryteringsevent, men detta har tyvärr inte hunnit ge utslag ännu. I den nya
verksamhetsplanen har man även valt att lägga ribban lägre och förhoppningsvis i längden kunna
satsa på detta mål igen. Vad gäller utbildningsbevakning har MSFs representant ej medverkat på 80%
av PRLs ordinarie möten, dock medverkat vid 73%. Detta får anses som att MSF gjort mesta möjliga
för att medverka men att detta tyvärr fallit ett möte kort i år på grund av sjukdom. I övrigt har MSF
uppnått sina indikatorer och därigenom uppnått sina mål, jag anser att både den ekonomiska
revisionen och verksamhetsrevisionen visar att MSF har satsat på sina medlemmar i större
utsträckning och även om de inte uppnått alla indikatorer har de visat på ett arbete som gynnar MSF
Umeås medlemmar.
Med detta sagt ser jag som verksamhetsrevisor inga ekonomiska eller verksamhetsmässiga hinder för
årsmötet att bevilja MSF Umeås styrelse 2014-2015 ansvarsfrihet.
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