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Undertecknad har i egenskap av förtroendevald revisor för Juridiska föreningen vid Örebro 
universitet (JF) granskat föreningens bokföring och räkenskaper samt styrelsens förvaltning för 
verksamhets- och räkenskapsåret 2019/2020. Räkenskapsåret avser 1 juli 2019 – 30 juni 2020 
och verksamhetsåret avser 1 september 2019 – 31 augusti 2020.  
 
Det är styrelsen som ansvarar dels för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
av föreningens ekonomiska situation och som inte innehåller väsentliga felaktigheter, dels för 
förvaltningen av föreningen i övrigt. Mitt uppdrag som revisor är att uttala mig om årsredovis-
ningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har planerats och utförts på 
ett sätt som ger mig möjlighet att i rimlig grad försäkra mig om att den presenterade årsredo-
visningen inte innehåller väsentliga fel, vilket i sin tur innebär att jag har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige. En revision innefattar att granska ett urval av de underlag som finns 
för resultat- och balansräkning samt andra handlingar som har betydelse för att göra en rättvi-
sande bedömning i enlighet med mitt uppdrag. 
 
För att kunna granska föreningens ekonomiska förehavanden och genomföra den ekonomiska 
revisionen har jag löpande under räkenskapsåret tagit del av ekonomiska rapporter från före-
ningens ekonomiansvarige bestående av resultat- och balansräkningar. De ekonomiska rappor-
terna har granskats och jag har i förekommande fall påpekat om det, beroende på oegentligheter 
eller mänsklig faktor, förekommit uppenbara felaktigheter som därefter har rättats till. Gransk-
ningen syftar till att kunna bedöma om styrelsen har förvaltat föreningens ekonomiska medel 
väl samt om den upprättade bokföringen och årsredovisningen ger en rättvisande bild av före-
ningens ekonomiska ställning. 
 
Nytt för verksamhetsåret 2019/2020 var att revisorsuppdraget även innefattat en granskning av 
styrelsens förvaltning av föreningen, en s.k. förvaltningsrevision. För att kunna genomföra 
denna har jag genom Dropbox löpande tagit del av de protokoll som upprättats vid styrelsen 
mycket omfattande mötesverksamhet samt andra handlingar av betydelse för att kunna bedöma 
huruvida de beslut som fattats av styrelsen har varit förenliga med föreningens stadgar och 
gällande rätt. Detta innefattar också mötesprotokoll från varje utskott som respektive styrelse-
ledamot ansvarat för samt att jag under verksamhetsåret haft koll på styrelsens kommunikation 
utåt via sociala medier och dylikt. Det innebär att om jag i egenskap av revisor inte fått känne-
dom om omständigheter och annat av betydelse på andra sätt än genom tidigare nämnda in-
formationskanaler så har detta inte beaktats. Granskningen syftar till att kunna bedöma om nå-
gon styrelseledamot vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan för-
anleda skadeståndsskyldighet gentemot föreningen eller skada föreningen i övrigt. 
 
Styrelsen fick tidigt under verksamhetsåret i uppdrag av mig att löpande upprätta alla protokoll 
och all dokumentation som krävs, samt vidarebefordra dessa till mig, för att jag ska kunna få 
en uppfattning om hur verksamheten i föreningen bedrivs. Protokollförandet i utskotten pausa-
des dock i samband med att föreningens verksamhet mer eller mindre stängdes på grund av den 
rådande pandemin med Covid-19, i övrigt har detta i huvudsak fungerat väl. De mycket små 



hinder som funnits på vägen gällande utskottsprotokollen kan inte anses ligga styrelsen till last 
eftersom de faktiskt är den första styrelsen i JF som behövt upprätta sådana protokoll, det har 
alltså inte funnits några tidigare inarbetade rutiner i föreningen gällande detta. Jag uppmanar 
därför nästkommande styrelse att vidareutveckla dokumentationen av utskottsarbetet för att för-
enkla granskning och insyn. 
 
Vad gäller den ekonomiska revisionen för räkenskapsåret 2019/2020 anser jag att föreningens 
räkenskaper och bokslut är upprättade i enlighet med gällande regler och ger en rättvisande bild 
av föreningens ekonomiska ställning. Samarbetet med ekonomiansvarige har fungerat mycket 
bra och jag har inget att anmärka. 
 
Vad gäller förvaltningsrevisionen för verksamhetsåret 2019/2020 anser jag att styrelsens leda-
möter har skött förvaltningen av föreningen ändamålsenligt och i enlighet med föreningens 
stadgar och gällande rätt. Med detta sagt vill jag dock kommentera två bilder som lades ut på 
föreningens Instagram Stories i början på juni 2020. Bilderna, signerade ”Styrelsen 19/20”, 
berörde Black Lives Matter (BLM)-rörelsen och innehöll bland annat uttalanden som kan upp-
fattas vara av politisk karaktär samt uppmaningar att donera pengar till vissa av styrelsen väl-
signade insamlingar. Det finns goda skäl att ifrågasätta huruvida styrelsen för JF, som är en 
politiskt obunden förening vars ändamålsbeskrivning inte innefattar att ta ställning i politiska 
frågor, verkligen bör göra den här typen av uttalanden och officiella ställningstaganden.  
 
I efterhand har jag tagit del av en skrivelse som styrelsen författat till inspektorn rörande dessa 
uttalanden där styrelsen menar att uttalandet inte var av politisk karaktär eftersom det är en 
självklarhet att ta ställning mot diskriminering. Oaktat om det kan betraktas som ett uttalande 
av politisk karaktär eller inte så vill jag uppmana nästkommande och framtida styrelser att vara 
extremt försiktiga när det gäller uttalanden som kan uppfattas som, eller faktiskt är, politiska 
ställningstaganden och undvika dessa. Hur behjärtansvärda ställningstagandena i fråga än är, 
det torde vara en extremt liten andel av alla människor som inte anser att diskriminering är fel, 
så bör Juridiska föreningen vid Örebro universitet hålla sig utanför politiken och politiska frågor 
och göra uttalanden på det sätt som beskrivits ovan. Agerandet är dock inte så pass allvarligt 
att jag anser att det kunnat skada föreningen. 
 
Sammantaget tillstyrker jag att årsstämman fastställer den av styrelsen presenterade resultat- 
och balansräkningen samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhets- och räkenskaps-
året 2019/2020. 
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