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Revisionsberättelse räkenskapsåret 2021 
 
 
Vi har på uppdrag av medlemmarna på årsmötet den 19 maj 2021 som förtroendevalda revisorer 
följt och granskat styrelsens arbete. Uppdraget har varit att från ett medlemsperspektiv granska 
och bedöma årsbokslutet, bokföring och bedöma styrelsens arbete att fullfölja årsmötets uppdrag 
utifrån verksamhetsplan, stadgar och strategidokument och övrig föreningsdokumentation.  

Styrelsen ansvarar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision som vi genomfört för att i rimlig 
grad försäkra oss om att redovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att i 
räkenskapshandlingarna granska ett urval av underlagen med belopp och annan information.  

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att på så sätt kunna bedöma om styrelsen eller enskild 
styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller är ersättningsskyldig gentemot 
föreningen. Vi har under året tagit del och granskat styrelsens protokoll och centrala dokument, 
samt deltagit vid enstaka styrelsemöten. Genomförd revision ger oss rimlig grund för våra 
uttalanden nedan. 

Vi har inte funnit något att särskilt anmärka på och bedömer att styrelsen har tillvaratagit 
medlemmarnas intressen och gett förutsättningar för möten och kulturverksamhet för boende i 
Bagarmossen med omnejd. Vi har tagit del av verksamhetsberättelsen som ger en bra bild av 
verksamheten under det gångna året. 

Årsbokslutet har upprättats enligt gällande lagstiftning och ger, enligt vår bedömning, en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed.  

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer balans- och resultaträkningen för föreningen. 

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar och vi 
tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Bagarmossen den 31 mars 2022 
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