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Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012 -12-31. 
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Sekretariatet intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med 

originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsmötet den 15 juni 2013. 

Stämman beslöt tillika att avslå/godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 

 

Bergkvara i maj 2013 

 

 

Karl-Gustaf Eklund 

Sekreterare 
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Förvaltningsberättelse för Torsås Kustmiljögrupp 

Styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012 

omfattande tiden från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2012. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Föreningens uppgift: 

Torsås Kustmiljögrupp är en ideell förening som skall vara samordningsorganisation för de 

ideella föreningarna i Torsås kommun som stödjer arbetet med att förbättra kustmiljön och 

som antagits som medlemmar i gruppen. Föreningen har sitt säte i Bergkvara, Torsås kommun. 

Verksamheten skall omfatta: 

att samordna och göra prioriteringar bland planerade kustmiljöinsatser, 

att vid behov medverka vid föreningens kontakter med myndigheter, institutioner och 

     organisationer kring deras insatser för kustmiljön, 

att vid behov stödja föreningarnas sökande efter sponsorer, 

att representera och aktivt medverka i Vattenrådet, 

att efter inbjudan medverka vid anordnandet av konferenser, symposier och utbildningsdagar 

på lokal, regional samt nationell nivå, 

att arrangera en vår- och höstträff för medlemsföreningarna, 

att arrangera och medverka vid utbildningstillfällen för medlemsföreningarna, 

att utbilda miljöambassadörer för kustmiljön,  

att bedriva en verksamhet som främjar Kustmiljögruppens ändamål och uppgifter. 

Medlemmar: 

Medlemmar i Torsås Kustmiljögrupp är de ideella föreningarna i  

kommunen som antagits till Torsås Kustmiljögrupp efter anmälan  

till styrelsen. Föreningarna representeras genom sina styrelser.  

Antalet medlems-/kustmiljöföreningar från norr till söder har  

under verksamhetsåret utökats med Grämkulla Intresseförening  

och Kärrabo Miljöförening och uppgår vid räkenskaps- och  

verksamhetsårets slut till 17 stycken. 
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Styrelsen: 

Vid årsmötet för verksamhetsåret 2011 i Bergkvara beslutade föreningsstämman 2012-06-16, 

 § 1209 om en stadgeändring som innebar en utökning av styrelsen med ytterligare en ersättare 

och att styrelsen på delegation skulle verkställa detta val. 

Det innebär att styrelsen efter ovanstående nämnda stadgeändring skall bestå av en ordförande, 

fyra övriga ledamöter och två ersättare som väljs för ett år i taget på årsmöte.  

Styrelsen fördelar inom sig uppdrag som sekreterare och kassör. 

Med utgångspunkt från gällande stadgar och att årsmötet ligger med relativt lång tidsutdräkt in 

på det pågående nya verksamhetsåret samt att styrelseledamöterna alltid väljs mellan två 

årsmöten/föreningsstämmor leder detta till att styrelsen genomgår ganska stora förändringar 

som påverkar verksamheten påtagligt under det pågående verksamhetsåret.  

Av beskrivningen nedan med protokollshänvisningar framgår att en erfaren styrelseledamot 

Solveig Johansson lämnar styrelsen som kassör, ny ledamot som kassör och ytterligare en 

ersättare skall rekryteras. 

Styrelsen har tagit följande beslut under våren 2012 som återfinns i protokoll. 

2012-05-23, § 12119 har det inkommit en skrivelse med begäran om entledigande från  

Solveig Johansson som kassör, vilket styrelsen beviljar. 

Årsmötet i juni 2012 har tagit följande beslut som återfinns i protokoll. 

2012-06-16, § 1211att välja Kennert Täck som ny och ordinarie ledamot i styrelsen. 

2012-06-16, § 1212 att välja Göran Wahlström som ny ersättare i styrelsen. 

Styrelsen har i vederbörlig ordning genomfört en rekrytering av ny kassör, då valberedning 

saknas, se protokoll från konstituerande styrelsemöte 2012-06-16, § 12127, och erbjuder 

uppdraget till Kennert Täck, Norragårdens Samfällighetsförening, som tackar ja. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av följande personer 

 Ordförande Rune Fransén 

 Kassör Solveig Johansson (1/1-16/6 2012) och  

                               Kennert Täck (16/6-31/12 2012)  

 Sekreterare Karl-Gustaf Eklund  

 Ledamot Roland Blomqvist och Pia Prestel 

 Ersättare Solbrith Hellman och Göran Wahlström 
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Styrelsen har under verksamhetsåret 2012 haft 10 protokollförda sammanträden som återfinns 

på Kustmiljögruppens hemsida www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/samt ett 

stort antal informella kontakter. Under verksamhetsåret har det även förts samtal om hur vi på 

ett bättre och mer optimalt sätt kan utveckla arbetet i styrelsen och bli mer effektiva, 

målinriktade och framtidsorienterade. Roland Blomqvist har i dessa frågor verkligen varit 

fanbärare. 

 

Kustmiljögruppen är representerad i följande organ: 

 Kustmiljögruppen representeras i Kalmarsundskommissionen av Rune Fransén 

 Kustmiljögruppen representeras i Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäcken och 

Brömsebäcken av två ordinarie ledamöter Rune Fransén och Solveig Johansson under 

första halvåret med Roland Blomqvist och Pia Prestel som personliga ersättare. Sedan 

2012-06-16 representeras Kustmiljögruppen av Rune Fransén och Pia Prestel med deras 

personliga ersättare Roland Blomqvist och Kennert Täck. 

 

Kustmiljögruppen har deltagit i följande externa aktiviteter: 

 BERGKVARADAGEN den 17 maj 2012 och där presenterat kustmiljöarbetet för 

deltagarna med hjälp av bildspel, informationsfoldrar, experiment som riktat sig till både 

barn och vuxna, nytagna sedimentprov från Badudden i Bergkvara som påvisade en 

skrämmande situation om den starkt negativa miljöpåverkan som skett i Kalmarsund 

under de senaste 30-50 åren 

 VATTENSAMLING 2012, den 1 juni på Möre hotell. Den årliga vattenturnén som 

numera hålls bland de sju kustkommunerna i  

Kalmar län gick av stapeln i Torsås.  

Torsås kommun stod som värd tillsammans  

med MOMENT-projektet.  

Kustmiljögruppen utgjorde en mycket  

viktig och aktiv part genom sin ordförande  

Rune Fransén i denna konferens, både i själva 

planeringsarbetet som tog sin början under  

senvintern, som i själva genomförandet. 

 

Kustmiljögruppens sekretariat hade som uppgift under dagen att dokumentera 

föreläsarnas presentationer… 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/


6 

 

Torsås Kustmiljögrupp 

Org.nr. 802418-7810 

 

 Eva Steiner (Karlskrona kommun/Lyckebyåns vattenförbund).  

Hur kan utbildning och kommunikation starta intresse för vatten? Tips och inspiration 

till vattenråd! 

 Per-Erik Larsson (Södra) 

Små åtgärder i din skog ger renare vatten! Arbetet med Skogens vatten. 

 Erik Erlandson-Hammargren (Salmokonsult) 

Biotopvård för fisk: mer fisk, fler arter men framförallt friskare vatten! 

 Rune Hallgren (LRF)  

Förankra åtgärdsplan bland lantbrukare är en start på det konkreta                

 Föreläsare Åke Hagström (Havsmiljöinstitutet) 

Fungerar lokalt arbete? Många bäckar små gör en stor å.  

 

För att läsa och ta del av de olika föreläsarnas presentationer och tankar om vattenriket 

Sverige klickar Du på den blå länken nedan.   

http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-vattensamling-2012/            

                                 

 THE BALTIC SEA WASTE CAMPAIGN 2012 – a wake up tour the 15th of July in 

Kalmar.  

Pia Prestel deltar för Kustmiljögruppens räkning och skriver i sina minnesanteckningar 

följande… 

THE BALTIC SEA WASTE CAMPAGNE är en  

turné till ett tio-tal orter längs Östersjöns kust som  

uppmärksammar avfallsproblem och marin  

nedskräpning i Östersjön.  

Denna kampanj är ett samarbete mellan bl.a.  

Håll Sverige Rent, Nordiska Ministerrådet,  

Baltic Sea 2020 och Havs- och Vattenmyndigheten. 

Det krävs samordnande lösningar för avfallshantering både på land och i den maritima 

sektorn. En utställning om Hållbara hav fanns att beskåda på kajen invid Briggen. 

 

Pia Prestels minnesanteckningar i sin helhet går att läsa på Kustmiljögruppens hemsida 

genom att Du klickar på den blå länken nedan 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/THE-BALTIC-SEA-

WASTE-CAMPAGNE-2012-Pia-Prestel1.pdf 

 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-vattensamling-2012/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/THE-BALTIC-SEA-WASTE-CAMPAGNE-2012-Pia-Prestel1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/THE-BALTIC-SEA-WASTE-CAMPAGNE-2012-Pia-Prestel1.pdf
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 OMHÄNDERTAGANDE AV VASS … 

Den 27 juli 2012 var Kustmiljögruppens ledamöter Rune Fransén och Pia Prestel 

inbjudna till Magnus Rosenborg, där den viktiga frågan 

avhandlades och diskuterades om hur logistiken av vass 

från skörd till slutlig miljövänlig produkt skall gå till. 

Bearbetning av den skördade vassen kan ske genom  

vasspelletstillverkning, alternativt strängläggning på land  

för balning som sedan blir energikälla. 
 

Strö i stallar och kattlådor samt kvävefällor. Förbättring av åkermark genom återförande 

av näringssalter i form av flisad vass. Länsstyrelsen har ett krav gentemot 

Samfällighetsföreningarna och det är att den skördade vassen måste omhändertas på 

något sätt. Ett konsultföretag erbjuder sig att fysiskt ombesörja själva transporten, men 

har vi verkligen råd med detta? 

Pia Prestels minnesanteckningar ger svar på frågan och går i sin helhet att läsa på 

Kustmiljögruppens hemsida, genom att Du klickar på den blå länken på nästa sida. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2011/11/Omh%C3%A4ndertagande-av-vass-m%C3%B6te-hos-

Magnus-Rosenborg-27-juli-20121.pdf 

 

 DEMONSTRATION AV SLAMSUGNINGSPUMP till Truxorn skedde den 19 

september 2012 på Sjöslätten i Bergkvara genom en öppen inbjudan till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner, exekutiva personer inom företag, myndigheter, 

organisationer och politik. 

Torbjörn Hahlin, VD och ägare av Dorotea Mekaniska AB  

genomför ett planerat besök för att i ”skarpt läge” med  

Truxorn visa vad slamsugningspumpen – Doropumpen V3 –  

kan uträtta runt våra badplatser i Torsås kommun.  

Demonstrationen ligger som grund för ett ev. inköp av en 

slamsugningspump. 

 

Till demonstrationen kom 52 personer från allmänhet, Kustmiljögruppens 

medlemsföreningar, beslutsfattare, förtroendevalda och tjänstemän från Torsås 

kommun. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Omh%C3%A4ndertagande-av-vass-m%C3%B6te-hos-Magnus-Rosenborg-27-juli-20121.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Omh%C3%A4ndertagande-av-vass-m%C3%B6te-hos-Magnus-Rosenborg-27-juli-20121.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Omh%C3%A4ndertagande-av-vass-m%C3%B6te-hos-Magnus-Rosenborg-27-juli-20121.pdf
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Sekretariatets minnesanteckningar innehåller även… uppgifter om Dorotea Mekaniska 

AB, som säljer Doropumpen. Frågor ställda av deltagarna före demonstrationen. Hur 

den gick till och resultatet av densamma samt tankar hur vi går vidare inför framtiden. 

 

Minnesanteckningarna går i sin helhet att läsa på Kustmiljögruppens hemsida, genom att 

Du klickar på den blå länken nedan… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2011/11/Minnesanteckningar-vid-demonstration-av-

slamsugningspump-2012-09-191.pdf 

 

 VATTENRÅDET Kustmiljögruppen har som tidigare omnämnts två ordinarie 

ledamöter och två personliga ersättare. Kustmiljögruppens representanter har i princip 

alltid varit närvarande vid de 4 sammanträden, möten som skett under 2012. 

 

Medlemsföreningarnas kontaktpersoner och ledamöterna i styrelsen för 

Kustmiljögruppen har aktivt deltagit i de sammankomster som Vattenrådet inbjudit till, 

vilka omnämns nedan… 

- Besök i Gäddfabriken i Kronobäck, Mönsterås den 5 april 2012 

- Brömsebäcksvandring den 9 april 2012 

- Vattendragsvandring, Gullabo den 27 juni 2012 i samarbete med Skogsstyrelsen.  

- Biotopvård i Bruatorpsån, Söderåkra den 25 augusti 2012. 

 

 LÄNSSTYRELSENS WORKSHOP FÖR VATTENRÅD, deltagande i 

Pia Prestel och Kennert Täck deltar en heldag den 26 oktober 2012, där förmiddagens 

program handlar om lite fakta om vatten, vattenförvaltning – vad pågår, vattenrådens roll 

och introduktion till vattenrådsdialogen. På eftermiddagens återfinns programpunkter 

som introduktion till VISS (Vatteninformationssystem Sverige), praktiska dataövningar i 

VISS, genomgång av infopärm. Utvärderingen av dagen på Länsstyrelsen i Kalmar ger 

vid handen att dagen varit mycket intressant och lärorik, men intensiv och bitvis ganska 

svår, inte minst den praktidska delen framför datorn.  

 

 DELTAGANDE I SEMINARIUM … 

den 21 november 2012 om uppföljning och utvärdering 

av åtgärder riktade mot övergödning med rubriken,  

"hur vet vi att vi gör rätt?".  

Arrangör Linnéuniversitetet. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Minnesanteckningar-vid-demonstration-av-slamsugningspump-2012-09-191.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Minnesanteckningar-vid-demonstration-av-slamsugningspump-2012-09-191.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Minnesanteckningar-vid-demonstration-av-slamsugningspump-2012-09-191.pdf
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 SEKRETARIATET har representerat Kustmiljögruppen och deltagit i två 

utbildningstillfällen… 

- 2012-03-12 På plats utbildning hos Johan Blomqvist, Webbochform.se 

– 2012-05-08 Deltar i en en-dags kurs på Länsstyrelsen i Kalmar län om hur man kan 

  söka pengar ur EU:s landsbygdsprogram. 

 

 REMISSVAR har avlämnats av Kustmiljögruppens presidie den 6 januari 2012 

på samrådsinbjudan från miljöenheten vid Torsås kommun, Samhällsbyggnads- 

förvaltningen avseende miljöförbättrande åtgärder för Grisbäcken, vilket berör 

fastigheterna Sandlycke 1:1 respektive Sloalycke 3:29.  

 

 

Vad har vi gjort under verksamhetsåret 2012 inom ”kustfamiljen” - våra medlemsföreningar? 

Verksamhetsåret har i likhet med verksamhetsåret 2011… 

 

dels präglats av förvaltande, vilket har inneburit att fortsätta bära ”fanan” högt för de 

kustmiljöinstaser och det kustmiljötänkande som tidigare styrelser så framgångsrikt har 

engagerat sig i och för samt lyckats att uppnå, 

  

dels till en fortsatt om- och nyorientering där frågor om aktivitet, delaktighet, kommunikation 

och information såväl inom styrelsen som mellan medlems- och kustmiljöföreningarna har varit 

helt avgörande och bärande för styrelsearbetet. Punkterna nedan vill ge stöd för vad som ovan 

anförts. 

 Förnyat samarbetsavtal har tecknats med Johan Blomqvist, Webbochform.se för att 

vidmakthålla den ”nya” hemsidan, vilket utgör navet i Kustmiljögruppens interna och 

externa information. 

 

 Den nya hemsidan bygger på och är en  

förutsättning för kommunikationen och  

informationen mellan Kustmiljögruppen  

och medlems- och kustmiljöföreningarna, 

där de månadsvisa och återkommande  

Nyhetsbreven som belyser olika fråge- 

ställningar i och för kustmiljön blir själva 

kittet. De olika Kustmiljöföreningarna 

har här bl.a. möjlighet att presentera sig  

och vara goda exempel på vad som  

händer lokalt i deras kustmiljöområde. 
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Ett tydligt exempel på att delge varandra och utbyta information är Södra Kärr 

Samfällighetsförening presentation av sitt ”Genomströmningsprojekt 2012-2019” på 

hemsidan… 

 

Klicka härbredvid för att läsa mer…  

 http://www.kustmiljogruppen.org/genomstromningsprojekt-sodra-karr-2012-2019/ 

 

 I dokumentarkivet återfinns även tidningsartiklar som behandlar intressanta kustmiljö- 

och klimatförhållanden som ger infallsvinklar för oss alla varför det just ser ut som det 

gör i vårt kust- och närområde.  

Klicka här nedan för att läsa mer . 

www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/ 

  

 Under hösten utkom Kustmiljögruppens utgåva 2/2012 av den informationsbroschyr 

som togs fram till Bergkvaradagen och till ”Vattensamling 2012” på Möre hotell som på 

ett dubbelvikt A4 presenterar vilka vi är, vårt uppdrag med tydliga exempel samt våra 

medlemsföreningar från norr till söder. 

 

 Styrelsens ledamöter i Kustmiljögruppen deltar aktivt i och för det lokala miljöarbetet 

ute i medlems-/kustmiljöföreningarna som stödjare, uppmuntrare och till viss mån 

konsulter, då föreningarna har och driver olika miljöprojekt. 

 

 ”Vårträffen 2012” med medlemsföreningarna ägde rum lördagen den 16 juni 2012. 

Temat för dagen var ”vass som närings- och energikälla”.  

Den röda tråden hos de inbjudna föredragshållarna var  

att på ett effektivt och miljömässigt sätt utnyttja den  

energikälla som den slagna vassen utmed Torsås  

kommuns kustremsa verkligen utgör. Vassen fångar och  

lagrar en betydande del av de närsalter, främst kväve och  

fosfor, som naturen lämnar ifrån sig till olika typer av  

vattendrag, som slutligen når Kalmarsund och Östersjön. Assar Johansson, entreprenör 

och förare berättade för deltagarna hur vassen skördas, Pär Kalix Nilsson, PKN-

Consulting berättar om hur ett effektivt omhändertagande av vass kan gå till och Magnus 

Rosenborg, innovatör berättar på ett levande sätt om vad den slagna och omhändertagna 

vassen kan användas till. 

 

Klicka här för att läsa mer…http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-2012/ 

 

 ”Höstträffen” 2012 med medlemsföreningarna ägde rum lördagen den 20 oktober. 

Temat för dagen var ”Rent vatten”. Den röda tråden blev att se verkligheten med  

http://www.kustmiljogruppen.org/genomstromningsprojekt-sodra-karr-2012-2019/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/
http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-2012/
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stövlarna på. Under bussresan till Sloalycke berättar Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet vad som händer, vilka aktiva åtgärder som har genomförts i Sloalycke. 

Deltagarna får på plats se och höra våtmarkens betydelse för rent vatten. 

 

Färden går vidare med buss och under resan berättar Pernilla Landin vilka åtgärder som 

skett för att förbättra öringens reproduktionsmöjligheter. 

 

Klicka här för att läsa mer…http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2012/ 

 

 Hur duktiga vi än är i styrelsen och Kustmiljögruppen bygger resultatet av de 

sammanlagda miljöinsatserna som ligger på medlems- och kustmiljöföreningarnas 

agenda på föreningarnas egna aktiviteter, intresse och förmågor. 

 

 Avslutningsvis är vi alla mycket glada att Kustmiljögruppen utökats med två nya 

medlemmar under verksamhetsåret 2012. 

 

I styrelsens protokoll från 2012-03-12, § 12033 hälsas Kärrabo Kustvårdsförening och i 

protokoll 2012-02-20, § 12171 Grämkulla Intresseförening hjärtligt välkomna i 

gemenskapen kring kustmiljöfrågornas stora betydelse. 

 

 

Ordföranden ger sina tankar inför verksamhetsåret 2013 och framtiden för Kustmiljögruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                     http://www.navet.com/sida.aspx?id=1081 

http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2012/
http://www.navet.com/sida.aspx?id=1081
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Flerårsjämförelse                                    2012                2011 

 

Inkomster      7 763                                            5 792  

Utgifter    35 408                                            4 791 

Årets resultat  (negativt  -27 645                                            1 001 

 

Ingående eget kapital                              169 878                                        168 877 

Utgående eget kapital                             142 233                                        169 878 

 

 

Resultatdisposition 

 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel per den 31 december 2012 disponeras 

enligt följande: 

  

 

Årets resultat  (negativt)        -27 645 kronor 

Ingående eget kapital                     169 878 kronor 

 

I ny räkning totalt balanserat eget kapital 142 233 kronor 

 

 

Upprättade ekonomiska handlingar såsom balans- och resultaträkning med notförteckning 

samt ansvarsförbindelser återfinns på de följande sidorna i årsredovisningen. 

 

Bergkvara den 22 maj 2013 

 

Rune Fransén                 Kennert Täck Solveig Johansson Pia Prestel 

Ordförande  Kassör (16/6-31/12) Kassör (1/1-16/6) Ledamot 

      

 

Karl-Gustaf Eklund  Roland Blomqvist 

Sekreterare   Ledamot 

 

 

I och med avlämnad årsredovisning för verksamhetsåret 2011 ställer styrelsen sina platser till 

förfogande, då styrelsen är vald för en period av ett år.  
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POSTER INOM LINJEN 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Torsås Kustmiljögrupp har inte några ställda säkerheter och ansvarsförbindelser som skall 

anges i årsredovisningen enligt 5 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554). 
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Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 

bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Värderingsprinciper mm 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER – noter. 

 

Not 1 Faktura från Webbochform.se med förfallodatum 2011-12-26 avseende 

  ”Hemsida Torsås Kustmiljögrupp” samt Webbhotell och domännamn har 

  påförts verksamhetsåret 2012, då kontantmetoden använts istället för att 

  periodisering skett mellan verksamhetsåren 2011 och 2012.  

             Detta medför i sin tur att de egentliga kostnaderna för verksamhetsåret 2012 har 

                      blivit 6 650 kronor för höga för hemsidan. 

Not 2 Avser reservation av kommande faktura, inställelse kostnad för skörd av vass, från  

PKN-Consulting, Nybro i enlighet med beslut i styrelsen 2013-04-23, § 13122. 

 

REVISIONSUPPDRAGET 

Jag har fått i uppdrag att utföra revison av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 

förvaltning för kalenderåret 2012. 

Jag kommer att planera och genomföra revisionen för att jag med rimlig säkerhet skall kunna 

uttala mig om huruvida redovisningshandlingarna innehåller väsentliga fel. En revision 

innefattar att genom urval granska system och rutiner samt transaktioner och ekonomiska 

samband för att skaffa bevis som stödjer de belopp och upplysningar som finns i 

räkenskapshandlingarna. I uppdraget ingår också att lämna ett uttalande om ansvarsfrihet för 

styrelsen. För detta uttalande kommer jag att ta del av väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i föreningen. 

Principerna om väsentlighet och risk skall vara vägledande, då jag bestämmer inriktning och 

omfattning av mitt arbete. Dessutom baseras revisionen i viss omfattning på urval samt av andra 

inneboende begränsningar. Risknivå är vald till belopp på 0,2 BB eller högre, f.n. 880 kr. 

Jag vill påminna om att det är föreningens styrelse som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 

och förvaltningen och att årsredovisningen innehåller erforderliga upplysningar. 

 

Jan Hellman 

Revisor
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