
§ 15102 Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2014-11-26, § 14194 resp. 2015-01-22, § 15006 samt  

2015-02-17, § 15047. 

  

Vid styrelsens sammanträde den 17 februari 2015, § 15047 framkom följande. 

  

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att upprättat förslag till Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 skall 

översändas för revision, som enligt stadgarna § 11 skall vara avslutad senast 

den 15 april 2015. 

 Att årets riktade revision skall omfatta lotteriverksamheten för 

verksamhetsåret 2014. 

 Att årets underskott efter finansiella kostnader och intäkter, men före 

bokslutsdispositioner, som uppgår till 46 kronor enligt resultaträkningen, 

balanseras i ny räkning. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag med tillägg för att justera denna paragraf 

omgående. 

 Att ge sekreteraren i uppdrag, att översända styrelsens upprättade förslag till 

Årsredovisning för 2014 till revision. 

 Att vid styrelsens sammanträde i april månad skall styrelsen lämna förslag 

till beslut till årsmötet som sker lördagen den 9 maj 2015. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för de fortlöpande kontakter under själva revisionsarbetet 

som har skett mellan å ena sidan Kustmiljögruppens sekretariat och å andra 

sidan föreningens båda revisorer Jan Hellman och Solbrith Hellman. 

Kontakterna har dock mynnat ut i att revisor Jan Hellman översänder via mail 

till sekretariatet 2015-03-19, som återfinns i diariet med samma datum, 

information om att ”jag är nu klar med min revision och har även genomfört en 

riktad revision och genomgång av föreningens lotteriverksamhet för 2014.” 

 

2015-03-19 

Inkommer mail från Jan Hellman, Kustmiljögruppens revisor med rubriken 



"Revision 2014". Handlingen/mailet återfinns hos Kustmiljögruppens sekretariat 

och är att betrakta som arbetsmaterial, varför det inte heller är publikt. 

Med anledning av den information som framkommer i både ”revisions-PM 

2015-03-18 och i revisionsberättelsen, daterad 2015-03-18” sker en uppdatering 

av hela ”Årsredovinsingen för verksamhetsåret 2014”. 

Sekretariatet översänder 2015-03-28 via mail till samtliga ledamöter i styrelsen, 

som återfinns i diariet med samma datum, all tillgänglig information vad avser 

”Årsredovisning för verksamhetsåret 2014”, så att samtliga styrelseledamöter 

kan vara väl insatta i ärendet till styrelsens sammanträde den 14 april 2015. 

2015-03-28 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter med 

rubriken ”Viktig information till ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse” 

jämte fem bifogade filer… 

# Protokoll från styrelsens sammanträde den 19 mars 2015. (PDF) 

# Årsredovisning 2014 med namnteckningar och revisionsberättelse. (PDF) 

# Revisionsberättelse för Torsås Kustmiljögrupp, daterad den 18 mars 2015. 

(PDF) 

# Revisions-PM 2015-03-18 arbetsmaterial för styrelsens ledamöter och därför 

inte publikt. 

# Organisationsplan kopplad till arbetsuppgifter för styrelsens ledamöter fr.o.m. 

2015-03-19 . (PDF) 

För styrelsens ledamöter känns det extra betydelsefullt och positivt att 

revisionsberättelsen är ”ren” samt av vad som framkommer i tredje, sjunde, 

åttonde och nionde styckena i revisionsberättelsen. 

3: stycket 

”Enligt min uppfattning ger årsredovisningen en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Föreningens finansiella ställning per den 2014-12-31 och av 

dess finansiella resultat för år 2014 och har upprättats enligt gällande lag”. 

7:e stycket 

”Jag har dessutom utfört en revision av styrelsens förvaltning för 2014 d.v.s. 

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i Föreningen. Enligt min 

uppfattning har de mål, som finns formulerade i styrdokumenten – stadgar, 

verksamhetplan, budget och reglemente – mycket väl uppnåtts”. 

8:e stycket 

”Jag har även granskat om någon styrelseledamot har handlat i strid med lagar 

eller Föreningens stadgar”. 

9:e stycket 

Jag tillstyrker, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2014. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Viktig-information-till-styrelsens-ledamoter-2015-03-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-03-191.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Arsredovisning-sammansatt-i-sina-delar3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Revisionsberattelsen-for-Torsas-Kustmiljogrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Organisationsplan-20152.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Organisationsplan-20152.pdf


 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2014 fastställs. 

 Att resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2014 fastställs. 

 Att årets uppkomna och redovisade resultat (- 46 kronor) behandlas enligt 

kassörens förslag i årsredovisningen. 

 

Innan styrelsen går till beslut så vill ordföranden på hela styrelsens vägnar 

framföra ett hjärtligt TACK till de personer som aktivt varit involverade i 

arbetet med att ha tagit fram en komplett ”Årsredovisning för verksamhetsåret 

2014”, som nu föreligger för beslut inför årsmötet den 9 maj 2015. 

 

Styrelsens beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

Styrelsen föreslår Årsmötet att besluta 

 Att förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2014 fastställs. 

 Att resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2014 fastställs. 

 Att årets uppkomna och redovisade resultat (- 46 kronor) behandlas enligt 

kassörens förslag i årsredovisningen. 

 

 

 

Årsmötet beslutar 

  

 

 

 


