Verksamhetsrevisorerna rapport för perioden
1 januari – 30 juni 2016
Verksamhetsrevisorernas uppdrag är att granska Scouternas verksamhetsmässiga måluppfyllelse
och rapporter ska upprättas halvårsvis.
Vi har under perioden:
 Löpande följt styrelsens och arbetsutskottets mötesdokumentation inför och efter
möten.
 Följt Scouternas verksamhetsrapporter.
 Medverkat övergripande i granskningen av årsredovisning 2015 samt deltagit i
slutrevisionsmöte.
 Haft enskilda konsultationer i några frågor.
 Haft avstämningsmöte med presidiet.
 Besökt Scouternas kansli vid några tillfällen
 Varit representerade på Scouternas ledningskonferens i april i Göteborg
 Följt i viss omfattning planeringen för Jamboree 2017 och stöttat upp kring
riskhantering.
 Påbörjat granskning av underlag för statsbidragsansökan under 2016 avseende 2017 års
bidrag baserat på verksamheten år 2015 .
Några särskilda uppföljningar och granskningar
Uppföljning av tidigare granskning av WSJ Japan
I december avslutade vi vårt uppdrag att utvärdera planeringsorganisationen för WSJ Japan. Vår
slutrapport är behandlad av styrelsen och publicerad. Vi har fått viss återkoppling under våren.
Efter sommaren kommer vi att eftersöka information och rapport från generalsekreteraren
kring hur man konkret har tagit lärdom av planeringen inför Japan och hur man använder den
erfarenheten i organisationen kring USA 2019.
Uppföljning av verksamhetsplan 2015-2016 och verksamhetsberättelse för 2015
Vi har löpande följt styrelsens uppföljning och rapportering kring måluppfyllelse kring
verksamhetsplanens första år. Uppföljning har gjorts på ett systematiskt och överskådligt sätt
under året. Vi anser också att verksamhetsberättelsen ger en god översiktlig bild över
måluppfyllelsen och är i överensstämmelse med en löpande uppföljningen. Vi noterar också att
mål och ambitioner varit större än tillgängliga resurser varvid nödvändiga prioriteringar fått
göras i vissa fall.
Scouternas centrala verksamhet bedrivs idag huvudsakligen inom tre olika juridiska personer där
den ideella föreningen Scouterna är den särklass största. Till detta kommer stiftelsen Scouternas
folkhögskola och aktiebolaget Scoutförlaget. I kommande verksamhetsberättelser föreslår vi att
detta på ett översiktligt sätt genom exempelvis figur och kompletterande text redogörs för var
olika verksamheter bedrivs och dess beröringspunkter. Detta är av särskild vikt avseende
utbildningsverksamheten.
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Granskning av Förvaltningsgruppens arbete
Vi har under våren genomfört en mindre genomlysning av Förvaltningsgruppens arbete. Den
uppdragsbeskrivning som finns är från 2014. Den är diger och med stor bredd. Vi har förstått
att den är föremål för revidering där målsättningen är att få till ett uppdrag som bättre möter
upp mot Scouternas behov idag. Det har varit viss ruljans på medlemmar i gruppen och man
har mött svårigheter i att rekrytera nya. En större ansträngning kring detta kommer att göras när
uppdraget har fastställts.
Vi kan konstatera att protokollen håller hög kvalitet. De är mycket informativa och de beslut
som fattas framgår tydligt. Exempelvis tar Förvaltningsgruppen beslut om nedläggning av
scoutkårer. Detta regleras i stadgarna § 7.4 och tillkommer där styrelsen. Styrelsen uppger att
detta är delegerat sedan tidigare men vi kan inte notera detta i nuvarande delegationsordningen,
varför den bör kompletteras.
Vidare svarar Förvaltningsgruppen för viss tillsyn över en del stiftelser som har inskrivit i sina
stadgar att detta ska utövas av Svenska Scoutförbundet, numera Scouterna, och i vissa fall
konkretiseras detta till styrelsen. Stiftelsetillsynen sker i olika former från att godkänna
årsredovisningar till att utse styrelseledamöter och/eller revisorer mm. För att säkerställa att
dessa beslut tas av rätt organ och blir gällande mot tredje man bör även detta beslutsuppdrag
enligt vår mening tas upp i delegationsordningen.
En översyn av gruppens återrapportering kring särskilt delegerade beslut bör göras så att dessa
görs tillgängliga för styrelsen.
Vi avser under hösten fortsatt följa arbetet med utvecklingen av Förvaltningsgruppen..
Lund och Stockholm 4 augusti 2016

Anders Brodin Anneli Hofström
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