
NUVARANDE STADGAR 

8 kap. Revision och ansvar  

§ 1 Revisor ska granska förenings räkenskaper och upprätta en revisionsberättelse som ska 

redovisas på ordinarie eller extra årsstämma. Revisor ska inför årsstämman avge en 

rekommendation huruvida ansvarsfrihet för den föregående styrelsen bör beviljas eller ej. 

 

§ 2 Revisor får kalla till extra årsstämma med anledning av oegentligheter i föreningens 

räkenskaper. Se härom 4 kap. 4 §. 

 

§ 3 Revisor kan när som helst granska föreningens kassa, räkenskapsböcker och inventarier. 

Inget av föreningens organ får vägra revisor att vidta sådana åtgärder. 

 

§ 4 Föreningens styrelse ska avge en årsberättelse och redovisa den på ordinarie eller extra 

årsstämma. 

 

FÖRESLAGNA STADGAR I STYRELSENS PROPOSITION 

7 kap. Revision och ansvar  

§ 1 Revisorn ska granska föreningens räkenskaper och upprätta en revisionsberättelse som ska 

redovisas på ordinarie eller extra föreningsstämma. Revisor ska inför föreningsstämma avge 

en rekommendation huruvida ansvarsfrihet för den föregående styrelsen bör beviljas eller ej.  

 

§ 2 Revisorn får kalla till föreningsstämma med anledning av oegentligheter i föreningens 

räkenskaper.  

 

§ 3 Revisorn kan när som helst granska föreningens kassa, räkenskapsböcker och inventarier. 

Inget av föreningens organ får vägra revisor att vidta sådana åtgärder. 

  



FÖRESLAGNA STADGAR ENLIGT DENNA MOTION 

7 kap. Revision och ansvar  

§ 1 Revisorn ska granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning av föreningen 

samt upprätta en revisionsberättelse som ska redovisas på ordinarie eller extra 

föreningsstämma. 

Revisorn ska inför föreningsstämma avge en rekommendation huruvida ansvarsfrihet för den 

föregående styrelsen bör beviljas eller ej. 

 

§ 2 Revisorn får kalla till föreningsstämma enligt 4 kap. 3 § med anledning av oegentligheter 

i föreningens räkenskaper eller om revisorn bedömer att styrelsen åsidosatt sina skyldigheter 

eller brustit i sin förvaltning av föreningen.  

 

§ 3 Styrelsen ska ge revisorn möjlighet att genomföra granskningen i den omfattning som 

revisorn anser är nödvändig. De ska lämna de upplysningar och den hjälp som revisorn begär.  

Upplysningarna i första stycket kan bestå av, men är inte begränsade till, föreningens 

räkenskaper och bokföring, årsmötes- och styrelsemötesprotokoll, avtal eller andra 

upplysningar revisorn behöver för att genomföra granskningen.  

Inget av föreningens organ får vägra revisorn att genomföra granskning eller vidta åtgärder 

enligt detta kapitel. 

 

§ 4 Föreningens räkenskaper ska vara revisorn till handa senast en månad före 

föreningsstämman. 

Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman. 

 


