
 

 

REVISIONSBERÄTTELSE 
 

 

Undertecknade revisorer utsedda av Medieledarna, org nr 802419-4212, att granska 

föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning, får härmed avge följande 

berättelse för tiden 2020-01-01 – 2020-12-31. 

 

Vi har gått igenom räkenskaperna samt andra handlingar, vilka lämnar upplysning om 

föreningens ekonomi och förvaltning. Med anledning av denna granskning anmodar vi 

för andra året i rad styrelsen 

 

a t t          säkerställa att fakturor och andra verifikationer alltid innehåller tydliga 

uppgifter om uppdrag, tidsåtgång och datum för genomförande 

 

a t t          ta in flera anbud och konkurrensutsätta leverantörer av varor och tjänster vid 

större belopp,  t ex överstigande 50 000 kr  

  

a t t           förbättra den löpande budgetkontrollen genom att frekvent och regelbundet 

stämma av organisationens ekonomi samt protokollföra detta så att det blir känt vilka 

avvägningar styrelsen gör gentemot budget 

 

         a t t          formulera en långsiktig strategi för hur medlemmarnas gemensamma kapital  

         ska disponeras och att årligen se över denna i samband med bokslutet 

 

a t t          säkerställa att den budget och ekonomiska plan som presenteras på årsmötet 

innehåller aktuella och uppdaterade uppgifter 

 

a t t          i bokslutet upprätta notupplysningar om Aktiviteter och Styrelsekostnader så 

att det blir möjligt för medlemmarna att bedöma om innehållet i de största 

utgiftsposterna överensstämmer med föreningens ändamål och styrelsens uttalade 

principer för medlemsnytta 

       

 

Trots ovanstående synpunkter föreslår vi 

 

a t t          den i årsredovisningen intagna balansräkningen och resultaträkningen 

fastställs 

 

samt 

 

a t t         styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

 

Växjö och Linköping den 8 mars 2021 

 

 

 Revisorer 
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-03-2414:25:18
                    Gerda Johansson på Ledarna skapade avtalet och bjöd in Ulf Myrestam på Medieledarna som en undertecknare, Sofie Lycksell på Medieledarna som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2414:27:24
                    Ulf Myrestam på Medieledarna öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2414:27:38
                    Ulf Myrestam på Medieledarna signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2421:19:55
                    Sofie Lycksell på Medieledarna öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2421:20:58
                    Sofie Lycksell på Medieledarna gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Telefonnummer: tom ➝ +46708280503


                

                
                
                    Personnummer: tom ➝ 196210072960


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2421:21:26
                    Sofie Lycksell på Medieledarna gjorde ändringar på sig själv.
Alla signaturer återställdes efter den här ändringen.


                

                
                
                    Roll: Undertecknare ➝ Granskare


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2507:02:17
                    Gerda Johansson på Ledarna gjorde ändringar på deltagaren Sofie Lycksell på Medieledarna.


                

                
                
                    Personnummer: 196210072960 ➝ None


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2507:02:41
                    Gerda Johansson på Ledarna gjorde ändringar på deltagaren Sofie Lycksell på Medieledarna.


                

                
                
                    Roll: Granskare ➝ Undertecknare


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2507:12:43
                    Ulf Myrestam på Medieledarna signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2912:13:04
                    Sofie Lycksell på Medieledarna signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2912:13:04
                    Alla undertecknare i Ledarna och Medieledarna har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1727737/0b3e84a6b0e5bc4e917685403a038404d841e7c0/?asset=verification.pdf

