Motion nr 15
Stockholms Konståkningsförbund
LEKMANNAREVISORER
Yrkande
Utse två lekmannarevisorer med särskilt uppdrag att granska förbundets
verksamhet ur ett etiskt och demokratiskt perspektiv.
Lekmannarevisorernas uppdraget skall inbegripa men inte vara begränsat till
att:
- granska ekonomin och samråda med styrelse och revisorer
- granska och utvärdera verksamheten och måluppfyllelse i fråga om etik,
öppenhet, transparens och kommunikation med medlemmarna
- granska och utvärdera frågor kopplade till trygg idrottsmiljö
Lekmannarevisorerna skall skriva en separat granskningsrapport som
biläggs årsredovisningen

Styrelsens yttrande
Genom styrelsers ökade ansvar för ekonomiska åtaganden och
arbetsgivaransvar har lekmannarevisor i de flesta sammanhang spelat ut sin
roll. Lekmannarevisorns roll för avgivande av ansvarsfrihet finns inte längre
då det är den auktoriserade revisorn som avger det förslaget utifrån sin
revision och årsredovisningshandlingarna.
Att ha en revisor att granska frågor som etik och öppenhet, transparens och
kommunikation samt trygg idrottsmiljö anser Förbundsstyrelsen vara ett
orimligt uppdrag. En revisor har ingen möjlighet att granska och uttala sig
med säkerhet om sådana sammanhang och aspekter.
Transparens och kommunikation är något Förbundsstyrelsen pågående
arbetar för att förbättra. Att ha en extern syn på sådant arbete kan vara
värdefullt och säkerställas med hjälp av RF/SISU - som för övrigt har
uppdraget att kontinuerligt följa upp anslutna förbunds värdegrundsarbete.
Förbundet kan också involvera SDF och föreningar i arbetet med dessa
områden.

Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet:
att avslå motionen

Motion 11 till SKF´s årsmöte 2020

I linje med förbundets uttalade ambition att bli mer öppna,
transparenta och kommunikativa föreslås årsmötet fatta beslut
att fr.o.m. årsmötet 2020:
utse två lekmannarevisorer med särskilt uppdrag att granska
förbundets verksamhet ur ett etiskt och demokratiskt
perspektiv.
Lekmannarevisorernas uppdraget skall inbegripa men inte vara
begränsat till att:
- granska ekonomin och samråda med styrelse och revisorer
- granska och utvärdera verksamheten och måluppfyllelse i fråga
om etik, öppenhet, transparens och kommunikation med
medlemmarna
- granska och utvärdera frågor kopplade till trygg idrottsmiljö
Lekmannarevisorerna skall skriva en separat granskningsrapport
som biläggs årsredovisningen
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