
Kassörs-/ revisorskurs  - 2018-05-31
1. Föreningsarbete - Översikt

2. Revisorsrollen



Föreningsadministration

Allmänt inom SPF – En översikt

▪ Medlemsavgiften – 3 delar - Lokal förening, Distrikt, Förbund

▪ Medlemsantalet räknas per 1/1 kl 00.00 ”Betalning sker för innevarande år”

▪ Medlem ”skall” meddela om uppsägning eller föreningsbyte innan årsskiftet (1/12)

▪ Medlem ”skall” betala till föreningen man tillhör den 1/1

▪ Lokal Uppbörd faktureras från distrikt. Förbund fakturerar distrikt.

▪ Central Uppbörd får pengar efterhand. Utjämning sker någon gång under hösten

▪ Första årets medlemsavgift tillfaller lokalföreningen odelat (förbehåll se nedan).

▪ Nya medlemmar under CU 1/10 – Fri medlemsavgift innevarande år 

▪ Stadgar Medlemsregister Intranätet Våra hemsidor



Föreningsarbete

▪ SPF har ansvarsförsäkring, mötesförsäkring

▪ Mina Sidor – Intranätet – Webbshop – Distriktet

▪ Delegera – Ge frihet

▪ Skapa nätverk – Medlemskåren andra föreningar

▪ Samarbeta – Kretsen, andra föreningar

▪ Skapa underlag för kommunikation med medlemmar

▪ Medlemsregister – Hemsidor – Fördelen att använda samma

▪ Epost, Mobilnummer, SMS, Sociala medier

▪ Attraktiva aktiviteter – Nytänkande, öppen för idéer

▪ Kontakt med beslutsfattare, press

▪ Bevaka, hitta viktiga frågor, skriva insändare



Medlemsutveckling – Viktigt?

Medlemsvård – Viktigt?

Utan förnyelse dör föreningarna

Hur får vi?

▪ Nya nätverk

▪ Nya funktionärer

▪ Nya idéer

▪ Nya intresseområden

▪ Förnyelse

▪ Utmaningarna blir större och större

▪ Välkomna

▪ Inkludera



5 starka skäl till att bli medlem

• Ett enkelt sätt att träffa nya och gamla vänner

• Delta i aktiviteter, kurser och resor

• Stöd vårt arbete för seniorers villkor i samhället

• Medlemsförmåner, både centrala och lokala

• Medlemstidningen Senioren



Föreningsstruktur

Förtroende / Val

Årsmötet

Revisorer
(Granskande)

Styrelsen
(Förvaltande)

Ansvarsområden

Övriga 
förtroendevalda

(underställda 
styrelsen?)

Valberedningen
(Rådgivande)



Revisorsrollen
Se även kassörshandboken 2018 sid 20-22

▪ Ha förtroende från årsmötet (medlemmarna).

▪ Tillräcklig kompetens av redovisning och ekonomiska 

förhållande.

▪ Oberoende, ojävig, inte vara omyndig och inte försatt i 

konkurs.

▪ Revisorerna väljs på årsmötet och är ansvariga inför detta.

▪ Revisorerna bestämmer inte de granskar

Personer som kollar bokföringen och verifikationer?

Har revisorerna andra funktioner?



Ekonomisk granskning

▪ Genomgång och kontroll av räkenskaperna.

▪ Inventering av tillgångarna - Kontoutdrag, kontantkassa etc.

▪ Kontroll av att skyldigheter mot samhället fullgjorts –

Arbetsgivardeklarationer, Skattekonto, Inkomstdeklaration

▪ Kontroll av att övriga skyldigheter fullgjorts – Internt, förbund, 

medlemmar etc 

▪ Kontroll av att betryggande försäkringar finns.

▪ Kontroll av att de ekonomiska handlingarna förvaras på säkert sätt.

▪ Kontroll av att gällande kontoplan följs.



Ekonomisk granskning –

Vad underlättar? Intern kontroll

▪ Budget - Ger en uppfattning om årsmötets- och styrelsens avsikt

▪ Datoriserad bokföring – (Ger automatiskt BR)

▪ Balansräkning (viktigare än RR)

▪ Att kassören löpande redovisar till Styrelsen

Kontoutdrag? ”Synlig kassa”?

▪ Delegationsordning - befogenheter

▪ Attestering - kostnadskontroll

▪ System för ekonomisk avräkning gällande aktiviteter

Finns det en deltagarlista – Avstämning mot inkomsterna

Bör det sitta två i kassan samtidigt?

Kontantkassa bör den finnas?



Förvaltningsrevision – främst 2 syften

▪ Att kontrollera att styrelsen har skött förvaltningen på ett riktigt sätt 

Protokoll från styrelsemöten och årsstämma.

▪ Att undersöka om styrelsens förvaltning stämmer överens med 

stadgar, ändamålet i föreningen.



Revisorsrollen - Övrigt

▪ Bollplank för kassören och styrelsen

▪ Ge goda råd

▪ Ingen styrande, beslutande eller förvaltande roll

▪ Objektivitet / Neutralitet

▪ Överskrids den granskande rollen så uppstår jävighet?

▪ Står till svars / är rådgivande inför årsmötet

▪ Revisionsberättelse – Sid 35 i Kassörshandboken



Nyttiga Länkar

▪ Skatteverket – Ideell föreningar

▪ Deklarera för förening

▪ Lämna kontrolluppgift

▪ Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift

▪ Moms inom kulturområdet

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening.4.6a6688231259309ff1f800028215.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/inkomstdeklaration/deklareraforenforening.4.1927c51b15e7ee438721ff8.html#!/start
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/lamnakontrolluppgiftforideellaforeningar.4.2b543913a42158acf800025102.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2501.4.39f16f103821c58f680006532.html?q=befrielse+l%C3%A4mna+s%C3%A4rskild+uppgift
https://www.skatteverket.se/download/18.515a6be615c637b9aa41316d/1503991280671/moms-inom-kulturomradet-skv562-utgava09.pdf

