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De auktoriserade revisorerna har inte hittat några anledningar till anmärkningar av Svenska 
Aikidoförbundets ekonomi. Vi lekmannarevisorer har granskat styrelseprotokollen och värderat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i Svenska Aikidoförbundet för att i rimlig grad försäkra 
oss om att verksamheten har bedrivits i enlighet med förbundets stadgar och att beslut finns 
protokollförda och är verkställda. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden 
nedan. 

Observationer 
Verksamhetsåret 2020 har varit extraordinärt med den pågående pandemin. Lejonparten av all 
planerad verksamhet i klubbarna och förbundet har ställts in. 

Vid vår granskning av styrelsens protokoll har vi gjort ett antal observationer. Vår rekommendation 
från förra året att bifoga beslutsunderlag till protokollet och protokollföra budget för enskilda 
aktiviteter kvarstår. Som exempel på framsteg sedan förra årsmötet kan nämnas att 
budgetrevideringen vid styrelsemötet 2020-11 publicerades på hemsidan som en bilaga. Vi hade 
föredragit om budgetunderlaget ingick i själva protokollet. Det torde vara enklare att arkivera ett 
samlat protokoll. Exempel på protokoll som ger oss anledning att upprepa uppmaningen att inkludera 
bilagorna i protokollet är 2020-3 där budgetförslaget reviderades, protokoll 2020-3 och protokoll 
2020-14 där graderingsreglerna för Aikikai justerades.  

Protokollen är ofta innehållsrika och det är enkelt att följa styrelsens verksamhet och diskussioner. 
Det är önskvärt att fler av besluten formuleras som beslutspunkter snarare än konstateranden i 
löpande text.  

Det bör noteras att underlagen från RF-ekonomi kommer sent, som tidigare år, vilket försvårar 
revisionen. Denna hantering är otillfredsställande. Vi lekmannarevisorer har ingen möjlighet att logga 
in i ekonomisystemet och granska bokföring och verifikat. Den delen av revisionen sköter SB&K:s 
revisorer. 

Rekommendationer 
Vi rekommenderade förra året, och året innan, styrelsen att formulera, och protokollföra, tydligare 
ekonomiska ramar vid beslut om aktiviteter. Vidare menar vi att det är lämpligt att bifoga ev. 
beslutsunderlag och rapporter till protokollen för att öka transparensen. Denna rekommendation 
kvarstår. 

Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 

Södertälje 2021-02-21             Göteborg 2021-02-21 

 

Henrik Söderquist             Jöran Fagerlund 


