Verksamhetsrevisorerna rapport för perioden
1 juli – 31 december 2016.
Verksamhetsrevisorernas uppdrag är att granska Scouternas verksamhetsmässiga måluppfyllelse
och rapporter ska upprättas halvårsvis.
Vi har under perioden:
 Avslutat granskningen av underlag för statsbidragsansökan under 2016 avseende 2017
års bidrag baserat på verksamheten år 2015 .
 Löpande följt styrelsens och arbetsutskottets mötesdokumentation inför och efter
möten.
 Följt Scouternas verksamhetsrapportering.
 Deltagit och medverkat i valberedningens utbildningsdag inför Demokratijamboreen
2016.
 Haft enskilda konsultationer i några frågor.
 Besökt Scouternas kansli vid några tillfällen.
 Deltagit på Demokratijamboreen i Västerås.
 Haft avstämningsmöte med auktoriserad revisor.
Några särskilda uppföljningar, granskningar mm
Uppföljning av tidigare granskning av WSJ Japan
I december 2015 avslutade vi vårt uppdrag att utvärdera planeringsorganisationen för WSJ
Japan. Vår slutrapport är behandlad av styrelsen och publicerad. Vi har fått viss återkoppling
under året. Under hösten har vi haft avstämningsmöte med biträdande generalsekreterare samt
deltagit i workshop kring kommande organisering av WSJ i USA 2019.
Vi avser att fortsatt följa den svenska planeringen inför WSJ 2019.
Statsbidragsansökan 2016
Vi har som ovan nämnts granskat statsbidragsansökan avseende 2017 års bidrag. Den formella
granskningen har skett i den särskilda revisionsrapport som upprättats i enlighet med
Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor, MUCF:s, anvisningar.
Vi har också upprättat en särskilt PM gällande våra tankar, reflektioner och förbättringsförslag
efter att ha genomfört två granskningar; 2015 och 2016.
I PM:et konstaterar vi bl.a. att det är ett antal scoutkårer som inte deltog i statsbidragsansökan.
27 583 medlemmar i åldern 6-25 år deltog i ansökningsunderlaget. Totalt hade dessa scoutkårer
30 397 röstberättigade medlemmar i alla åldrar. Jämför vi med aktuell medlemsstatistik från
verksamhetsberättelsen så hade Scouterna tillsammans med de samverkansorganisationer som
ingick i ansökan tillsammans totalt ca 50 000 medlemmar. Vi är medvetna om att total
jämförbarhet inte föreligger mellan dessa båda siffror men differensen är talande. Det är viktigt
att fler, om möjligt samtliga scoutkårer, deltar i ansökan. Vi anser här att det är viktigt att
poängtera helheten med ansökan som möjliggör resurser till Scouterna som riksorganisation,
även om aktuell scoutkår anser att bidraget till egna kåren är marginellt.

Demokratijamboreen 2016
Vi deltog i Demokratijamboreen och hade också förmånen och förtroendet att få leda
programpunkten ”Fråga styrelsen”, vilken tillkommit på initiativ av såväl en motionär som av
styrelsen. Under den timme på lördagen som programpunkten ägde rum gavs möjlighet att ställa
många olika frågor utifrån såväl dåtid som kommande framtid. Det gavs också möjligheter via
chatt ställa sin fråga anonymt om man så önskade. Vi kan konstatera att forumet hann med att
behandla i stort sett samtliga frågor som kom in och att uppslutningen till och stämningen vid
programpunkten var mycket god. Tidpunkten för programpunkten, lördag sen eftermiddag, var
också bra då annat beredningsarbete kunde vägas in i frågor och svar.
Vi rekommenderar starkt att programpunkten genomförs på kommande Demokratijamboreer.
Uppföljning av Förvaltningsgruppens arbete
Under våren genomförde vi en mindre genomlysning av Förvaltningsgruppens arbete. Vi har
under hösten följt upp detta, och kan konstatera att styrelsen kompletterat delegationsordningen med de stadgeenliga uppdrag som gruppen utför för styrelsens räkning samt
förtydligat hur återrapportering ska ske.
Gruppen söker fortsatt sin form och arbetssätt och det återstår vidare en del arbete med
uppdragsbeskrivningen.
Inriktningar i vårt närmaste arbete
Vi avser att under året påbörja en granskning av Scouternas utbildningsverksamhet utefter de
ramverk som nu finns när det gäller utbildningsverksamheten.
Vidare avser vi att stötta organisationen för Jamboree 2017 genom granskningar och samverkan
under året.
Lund och Stockholm 7 februari 2017
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