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Jag har granskat föreningens FSCONS styrelses arbete för verksamhetsåret 2015. Jag 
rekommenderar årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Föreningens och styrelsens verksamhet har granskats utifrån den rena verksamheten, den 
ekonomiska redovisningen, och de demokratiska strukturera. Sammanfattningsvis är verksamheten 
helt i linje med föreningens övergripande syfte, mål och plan.

Jag finner också styrelsens beslut och mötesprotokoll i god ordning. Rutinen för 
beslutsdokumentation, med gemensamt justeringsansvar och elektronisk publicering av 
mötesprotokoll, underbygger föreningens interna demokratin och transparens. Dock kunde de i 
framtiden gott kompletteras med formellt justerade kopior. Detta för att förbättra långsiktighet och 
trygghet i föreningen.

Verksamheten i stort är demokratiskt organiserad, styrd av de som deltar i arrangerandet. Dock 
måste jag påpeka det potentiellt demokratiskt problematiska i det låga överlappet mellan 
föreningens medlemmar och de som aktivt deltar i föreningens verksamhet. T.o.m. hade vid 
granskningstillfället inte ens hela styrelsen erlagt avgift för 2015. Jag uppmanar föreningen att för 
framtiden se över hur detta kan bryggas.

Föreningen har också ett utvecklat policyarbete. Jag har gällande det granskat "FSCONS 
Manifesto" samt "Code of Conduct" som finns tillgängliga elektroniskt. Styrelsen påpekar själva att 
jämställdhetsmålen inte uppnåtts, vilket jag för sakens skull tar upp och konstaterar här.

Vad gäller den ekonomiska redovisningen, så har jag granskat verifikationer och summeringen. De 
är i god ordning. Jag har återkopplat angående kursiveringar i sammanställningen, vilket motsvarar 
vid granskningstillfället delvis oklara poster, som t.ex. periodiseringar. Kursiveringarna gör 
räkenskaperna onödigt otydliga, men jag noterar också att rutinerna förbättrats: kontant kvittering 
undviks, slutdatum för utbetalning av spårersättning har bakflyttats, och faktureringen från 
Friprogramvarusyndikatet kommer bli tydiligare.

Slutligen noterar jag också att tillgångar på mer är 30,000 SEK är låsta på föreningens PayPal-konto
sedan oktober 2015. PayPal ger upphov till mycket besvär och kostnader för föreningen. Min 
rekommendation är att sluta använda tjänsten.
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