
 
 

 

Tid:  Lördagen den 28 maj 2016. 
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Birgitta Hedvall, Gunnartorps Miljöförening 
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Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo 
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  5 röstberättigade medlemsföreningar av 15 var närvarande på 

  årsmötet, vilket motsvarar drygt 33 %.  

     

   

 

§ 1609 Föredragning och behandling av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015 

 

Revisor Jan Hellman, Miljöföreningen Södra Ragnabo föredrar revisions- 

berättelsen för verksamhetsåret 2015-01-01 - 2015-12-31omfattande 

årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning.  

 

Av revisionsberättelsen framgår att… 

 

- Granskningen har utförts enligt god revisionssed och i enlighet med 

revisionsuppdraget. 

- Årsredovisningen ger i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av 

föreningens finansiella ställning och resultat. 

- Årsredovisningen har upprättats enligt gällande lag och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. 

- Revisorn har granskat förslaget till resultatdisposition och tillstyrker 

detsamma enligt styrelsens förslag. 

- Revisorn tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs enligt styrelsens 

förslag. 



- Resultatet balanseras i ny räkning enligt styrelens förslag.  

- Revisorn har granskat väsentliga beslut, åtgärder, förhållanden, mål som 

finns formulerade i styrdokument såsom stadgar, verksamhetsplan, budget 

och reglemente och i det sammanhanget funnit att de mycket väl uppnåtts. 

- Granskning har även skett om någon styrelseledamot har handlat i strid med 

lagar och/eller föreningens stadgar. 

 

Klicka på länken nedan för att ta del av hela revisionsberättelsen. 

 

Revisionsberättelse för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31. (PDF) 

 

 

Årsmötet beslutar  

 

 I enlighet med vad som anförts i avgiven revisionsberättelse för 

verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31 i enlighet med de åtta 

strecksatserna på föregående sida och ovan. 

 

 

 

§ 1610 Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

 

 Av revisionsberättelsen för räkenskapssåret 2015-01-01 – 2015-12-31 enligt   

                   § 1609 ovan, framgår att revisor Jan Hellman tillstyrker att styrelsens ledamöter 

  beviljas ansvarsfrihet.  

 

 

 Årsmötet beslutar att 

 

 Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret  

2015-01-01 – 2015-12-31. 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/S17634016031506400-Revisionsberattelse-for-2015.pdf

