Verksamhetsrevisorernas rapport för perioden
1 januari – 30 juni 2015
Verksamhetsrevisorernas uppdrag är att granska Scouternas verksamhetsmässiga måluppfyllelse
och rapporter ska upprättas halvårsvis.
Denna rapport avser perioden 1 januari – 30 juni 2015.

Arbetssätt och uppstart
Nu valda verksamhetsrevisorer valdes vid Demokratijamboreen i Kristianstad november 2014. Vi
var representerade på Demokratijamboreen och kunde påbörjade vårt arbete omgående. Vi har
under detta första halvår ägnat en del tid åt att starta upp granskningsarbetet med att läsa in oss på
bakgrundsmaterial samt etablera kontakter och kontaktvägar i organisationen. Vi har också haft
avstämningsmöten med förutvarande verksamhetsrevisorer för att ta del av deras iakttagelser och
avslutande granskningsrapporter.
Vi har ytterligare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haft introduktionsdag på kansliet
Etablerat kontakt och haft avstämningsmöte med Scouternas auktoriserade revisor.
Besökt kansliet vid ett par tillfällen samt haft andra löpande kontakter under våren.
Löpande följt styrelsens och arbetsutskottets mötesdokumentation inför och efter möten.
Följt verksamhetsrapporter.
Medverkat övergripande i granskningen av årsredovisning 2014 samt deltagit i
slutrevisionsmöte.
På förfrågan från styrelsen genomfört en granskning av registerutdrag ur
belastningsregistret avseende ledamöter och generalsekreteraren.
Granskat projektredovisning.
Haft enskilda konsultationer i några frågor.
Påbörjat granskning av underlag för statsbidragsansökan avseende 2016 års bidrag baserat
på verksamheten år 2014.
Påbörjat en granskning av roller och mandat kring utbildningsverksamheten

Några iakttagelser
Granskningen av styrelseledamöternas utdrag ur belastningsregistret bör göras inför valen och inte
efteråt. Vi avser att ta upp en dialog med valberedningen kring hur detta kan ske praktiskt.
I den pågående statbidragsgranskningen har vi inledningsvis konstaterat att en del kårer inte söker
bidrag. Detta innebär att man förutom att gå miste om bidrag till den lokala verksamheten
samtidigt inte deltar med sitt verksamhetsunderlag i Scouternas totala ansökan.
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Vi har också noterat att styrelsen påbörjat ett arbete med att se över substansen/ verksamheten i
del scoutkårer som inte skickat in sina stadgar eller inte förefaller bedriva någon verksamhet. Vi
välkomnar detta arbete för att bland annat säkerställa den lokala verksamhetens omfattning samt
kravet att lokal verksamhet har antagit sina egna stadgar.

Fortsatt arbete
Inledningsvis kommer vi att slutföra granskningen av underlagen till statsbidragsansökan samt
fortsatt uppföljning av årets verksamhetsplan.
Vi kommer också att göra en granskning av det svenska deltagandet till WSJ Japan utifrån ett
besluts- och ledningsperspektiv.
Granskningen kring redan nämnd utbildningsverksamhet kommer sannolikt att få skjutas på till
våren 2016 för att nu prioritera granskningen av WSJ.
Vi avser vidare att vara representerade på förvaltningsmötet i september samt har planerat att
deltaga på styrelsemötet i november.
Lund och Stockholm 27 augusti 2015
Anders Brodin och Anneli Hofström
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