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Jag har granskat föreningens FSCONS styrelses arbete för verksamhetsåret 2017. Föreningens
och styrelsens verksamhet har granskats utifrån den rena verksamheten, den ekonomiska
redovisningen, och de demokratiska strukturera. Sammanfattningsvis finner jag verksamheten
i linje med föreningens övergripande syfte, mål och plan. Jag rekommenderar därför årsmötet
att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Beslutsdokumentationen som så är transparent i organisationen. Dock är fortfarande pro-
ceduren för formell justering och presentation till medlemmarna något otydlig och kan ty-
dliggöras. Årsmötesprotokollet finns tillgängligt, men inga protokoll från styrelsen sedan
dess. Min bedömning är dock att årsmötesprotokollet ger tillräcklig riktning givet den ringa
verksamheten.

Vad gäller den ekonomiska redovisningen, så har jag granskat verifikationer och summeringen.
De är i god ordning. Dock måste det stora underskottet noteras.

Verksamheten har jämförts mot verksamhetsplanen från årsmötet 2017 samt mot stadgar
och policydokument: “FSCONS Manifesto” och “Code of Conduct”. Verksamehten är i stort
demokratiskt organiserad, och styrd av de som deltar i arrangemangen, vilket är bra. Sparsam
verksamhet under året (årsmöte, två styrelsemöten och sociala aktiviteter) är till viss mån i linje
med ambitionen eftersom årets konferens arrangerades av systerorganisationen i Oslo. Dock
ingick i planen för 2017 att förbereda för 2018 års konferens som en del i hållbarhetssatsningen.
Förberedelserna har har varit sparsamma, och häri ser jag en tydlig hållbarhetsrisk.

Sedan flera år har revisionen observerade att överlappet mellan föreningens medlemmar och
de som aktivt deltar i föreningens verksamhet är lågt. Detta har också rapporterats som
en~ hållbarhetsrisk. Föreningen har dock inte lyckats vända trenden. Jag noterar också att
Göteborgs- och Osloorganisationerna är väl separerade. För samordning kring lokaler etc. är
det motiverat men inte för programarbetet.

Som revisor föreslår jag att årsmötet tar följande till verksamhetsplanen (punkt 4–6 togs upp
också förra året):

1. Att styrelsen (med stöd av medlemmarna) snabbt ska upprätta en plan för medlem-
srekrytering.

2. Att styrelsen ska utreda om konferensen FSCONS verkligen bör arrangeras av en
demokratisk organisation, när underlaget för deltagande i arrangemanget är så svagt,
och vilka alternativ som annars finns.
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3. Att underskottet ses över och att en strategi för att vända det utvecklas.

4. Att organisationen och kommittéerna förenklas och förtydligas. En uppdelning kan vara
enligt följande:

• Programkommitté
• Arrangörskommitté – som ansvarar för allt inom arrangemang och samordning

kring lokaler, café-verksamhete, bar, etc.
• Styrelsen – täcker upp med ansvar för det löpande: budget, sponsring, marknads-

föring, etc. Styrelsen behöver heller inte vara stor.
• Webbkommitté

5. Att verka för samsyn bland medlemmarna och inom samfundet i allmänhet gällande var
kommande konferenser ska förläggas.

6. Någon form av uppföljning gällande orsaken till det låga deltagandet 2016 skulle vara
önskvärt.

7. Att integrera Göteborgs- och Osloorganisationen bättre och dela på kommittéer etc.

Gustav Eek, lekmannarevisor för Föreningen FSCONS år 2017
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