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SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN – MÄLARDALSDISTRIKTET 
 
 
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR PERIODEN 120101 – 121231 
 
 
 
Undertecknade har granskat redovisningen för rubricerade period och funnit huvudboken väl 
förd men dock bristfälligt försedd med vederbörliga verifikat vilket belastar bedömningen av 
styrelsens arbete. 
 
Jag har haft tillgång till styrelseprotokoll samt i redovisning kunnat följa en del av 
verksamheten. Att kunna följa verksamheten och se att årmötesbeslut mm blivit verkställda 
och genomförda på ett ekonomiskt ansvarligt sätt ingår i revisorns uppgift. 
 
Årets verksamhet har genomförts med en alldeles för liten planeringshorisont och svag 
ekonomisk styrning och kontroll. Detta har medfört att verksamheten och styrelsens 
ambitioner blivit lidande. Utan en god ekonomisk styrning kan distriktets verksamhet komma 
att äventyras. 
 
Ekonomiskt ansvar skall fortlöpande hanteras i styrelsen. Firmatecknare skall vara utsedda av 
styrelsen direkt i samband med det konstituerande styrelsemötet som bör hållas direkt efter 
årsmötet. 
 
Observera att reseersättningar skall inte betalas ut utan att korrekta reseräkningar lämnats in. 
Detta har skett i några fall. Styrelsen bör planera för att minska denna kostnad väsentligt 
genom bättre mötesplanering och även i vissa fall använda telefonmöten.Viss förbättring har 
dock skett mot slutet av året. 
 
Ekonomiskt resultat från utställningar kan förbättras väsentligt genom att en 
utställningsbudget upprättas vilket är en del av planeringen. T.ex. för inköp av 
utställningsrosetter kan kostnaderna sänkas genom ett mer genomtänkt urval.  
 
Årsmöte rekommenderas trots ovanstående rätt allvarliga tillkortakommande att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för perioden ifråga.  
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Frank Ouchterlony   Helénè Ouchterlony 
Revisor    Revisor    
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