






Rapport från revision av verksamheten i Föreningen Skogen2020

Uppdrug

Uppgiften för förtroer-rdereyisorn framgar ar "l plrclraget liir Irirrcninsen Skogens
förtroenderevisor" claterat l0 I l-01-10.

F-örtroenderevisoln ska granska onr tijreuin_seus \ crks.rnrhci skiit'-i.

o Pä ett eflbktivt. iindamålsenligt. och tiiin ekonomisk svnirunkt tillll'eclsställancie säl1.

. Enligt mcdlcmrnarnas ar,sikl och mål fi'amförda r,id arsnrötct

o Enligt stad-uarna och god sed.

o N{ed tillräcklic inlcln kontt'oll.

Genontföremde

För uppdragets genornlijran.lc har.iag tagit .icl nr t-öliande rlokullcnt:
o St:rdgar' liir Ir'örenin-uen Sktrrclr irlrtlr(rnil l()1 E- I 0-t),t
o St)'relsens iirbetsordning h'an l0l()- l{)-11 rc'1'r lttltt-0-l-16
. St)'relseprotokoll
. Stämmoprotokoll
r St!'relserapporter och unclerlag ti11 :tr rtlsr.n'r(i1en
. AI'sl'edor isttittrl

.lag har också 1ijr1samtal nrcii t(rrcninrcn5 lelr.i'u1:ckrctcrurrc oe ir l.esiikt hemsiclan. Vic'lare har
jag deltagit vicl revisior-rsr-nötct ansaenrlc ricn .'kont'nri.ka lirlr altninsur.

Resultut
Precis som ticligare är har.iag konstatcrat att clet flnns r.iil cltiliumenteratle och f'ungerande
rutiner för hur verksatnhcleu ska beclrir,':rs. \'erksamheten iir r'ä1 dokLrrrrcrrtcrad i lrrotokoll.
sn relserapporter. ärsrcciogörelse ocli pä hcmsidan. l)cn har i allt r,äsenlligt skötts på e-tt

cfl-cktii,'t. ändamålsenligt och ll'än ekonorrisk s1,npr-urkt tillfiedsställancle sr.itt. enligt stadgarna
och god sed och mecl tillräcklig intern kontroll.

Il ppfö lj n i n g av fö re gti e n de ii rs ./ö rs I u g

l§rardu::ga"§Edgqra
Förslag: På stvrelsesar-nnrantlritlct l0 it)-()b- lll llck sr-ncral5ckl'ctcl'arclt I Lrppclrag att till
decembersanuranträdet ktturnra nrcri ctt tirr'-'iau trll tiiruinrlradc'staclgar mcd nralsätlningen att
ftirelägga dessa för arsmötet 1010.

Något siidant förslag behandlades inte på slr,rclsesanrnrantuiclet 2019-12-17 och clet omnär.rurs

inte helier att man har fllttat l'ram Lrehancllingen nv ett n)'tt stadgefiirslag till ctt komrlande
samnrantriide.
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[.lttall: I st1'relscprotokoll ](120-03-i6. § 5 r.]r)trrtts iiilirtnde:
"Ått.lt')r'slug lill .tlutlgetintiring skf trts li'Littt till tu'ssltiittttttttt 201I '

Attcstinstruktio-]1
Fiirslag: Se över giillande attestinstruktion och se till att dcn loreläggs st1'relsen för
lastställancle. Med stiirsta siiunolilihet hal sii rn;1ns.il personliiriinclringar skett seclan stvrelsen

scnast firstställcie en attestit-rst'uktion att ett (ivct's,,'n iir niiclr.'äntlig.

titfall: I st1'relseprotokol[]020-03-16" !: 5 noteras f(rliancle:
"-1tt tu'hels'r»'tlningcn iirulrus ungutndc uttt.st t'ttli,gt bilugtr :i 5t". Dtirntad behör: ingen
.\epurul ul I a.\f in.\tt' tt kt i t »t " 

.

I lcrttsitlurt Fiircrtittgctt:'lr.tteli
Förslag: I Ippdatera hcn'rsicllrr-r ilrctl tlcn rrr lilcn rultugrla striltegin.

Utfall: I st1relseprolokoll l()l()-()l-Itr" tr 5 nolL.r'as lirlirn,:ie:
" Kon.vtulerutla.s' ult s'tt'tttcgitt tiltptlttttt'ttt: rttt tt t'bh(n"

Fastställar.rde av resuilat- ocl.i halunsräknins på årrqfcllel
Förslag:.lag delartill firllo dcn auktoriseracle rerisorn Bcngt l.arssons rekomrnendation och
ti.jresliir att st)'rclscn 1ar med punkten onr iastslrillande' iir. resultat- och balansräktring i sår'äl

Fcircninge ns stadgar sonr i clagorclttiugen lijr alsnriitet.

Utfall: I stl,relseprotokoll 1020-0j- 16. § 5 nolct':rs lcil.iande:
"Alt or,ssltintmun .sku fu.sl.sttrllu re.:trltur- oc'lt huluttst't'iktting '

I)äremot har texten i staclsarua linnt-t intc ltiruinclrats.

Diverse observotioner, nolerittgur och./örslog från grunskning uv 2020 rTrs verksumltet

Srrategigruppcns lijrslag och st) rclscns i'rc-slut ang. tianrticlssatsningarna
Sjunkancle nredlernsantal. siLrnkanclc antal llrcnriurcranter och nrinskanclc- annonsit-ttäkter iir
giretvis nt1'cket bckrmnrersanrt. Fiircningcn har riss.'r'ligen itlag en gtid och r'älskött
ekoncin-ri. inte minst tack rale ctt klokt lgcli.rnrlc 1r'an KuqritalLrtskottets sidu. men mccl den

r"rtveckling som vi nu ser sa lior.r-rrner I'apitlrlct sr-lce e ssir t att Ltrhttlkas.

Dct är clärtör mecl stor tilllieclsställeise som jag har tagit del av Strategigrllppens arbcte och

törslag. Jag cle lar iiven stvrelsens prioritcringal r"iirane1e strategifi'ågorna och projekten. Det är

inger-r lätt r,åig sorn Fijrenirrgen och stvrelsen har att vanclra. r-ne-n.jag tl,cker att prioriteriugarna
och fiirslagcn är rä1t ltjr :itt tiirsirka hitta cn viig fi'anrnt.

Fijrslaget till tiiränch'ingar i stadgarna
Förslag till förändringar ar stadgarna lir iir-urLr intc c'liskr"rtcradc'eller irrocessacle. i l'arje lall
liarngar det inte ar., st1'relseprotokollcu. Prt sn rclse sanlnantriidet l(:)19-06-i 8 flck
gcneralsekreteraren i uppclrag att till .leccn.rircr-urnn'urnträciet kournra mecl ett ltirslag till
fijrändradc stadgar mecl mirlsättningcn att liirclliirga clessa ltjr årsmötct 2020.

Något sådar-rt l-örslag behar-rclladcs intc pli stvrclsesanrmantriidet 2019-12-17.2020-03-16
beslutade stvrclscn utt för.slug rill studgadndringskjul,s fi'unt lill ur',sstrinttttun 2()21. Några
protokollfcirda diskussioner ar,'seende f0r:slag till föränclring av staelsama har inte fiirekonrn-rit



under lirct. rilkcl naturligtris ir-rtc mcd autonratik innclriir att liågan intc- har cliskuterats.

I skrivande stund aterstär lite dr1'-qt en och en halv rnånacl fiam till irrsmcitet 2021 och clet btir
därfijr vara l.rög tid f-ör stvrelsen:rtt ta ställning till rilka fijrslag till stadgeändring sonr ska

föreläggas zirsmijtct 202 I -0.+-12.

ti.l,*t,t h"..ii,t ,'"i,.,r,ii, ..1.tri:-,.,r,.i.r:: ,., i .: ..ii, ,: . '... ,,;, .:r, r:r,iii i;,t., ,,.

i.ltntt]-l:.r lil] :;lirrtl l,.Ctt .f ll;iilL!- , j; "ll"l,r;i.r.,,,.i. ;:,:,i;,: , ::;.;i, ; t,iiij,j. ilr,..ti: *"i1 jiil litll \{}i}t iii

lirg;rn blliglolnlt.;' cir'. ].

S1.v rel sens arl-'retso rdn i n g

Beträflande str.relsens arbetsordning sa trcker'-iirg att clet firrcliggcr cn viss osäkerhet rtjrandc
liågan om arbetsordrtirtgcn lurtasE'n a\ \tvrelscn l0l0-t-)3-16 rir slutgiltigt behancllacl ar

stvrcIscn.

1020-03-16 beslLrtar st.vrelsetr enl. r-\ 5 ult tu'hctsr»'Llttitt.:Jt'rt Lin(ltu\ tutguarttla ulte,\'l enligt
bilugtt.xi5c'. Dtirttcd bchöys ingcn.tcltur'(tt utt(.\tin\tt'ttktittrt Silllt rrl/ tlt'n ttrligu övet',s:t,tle11 r^:
urbetsorclttingen ll.y,ttu.r till /ör:otnnttrrntlitt'l tL! (t!1 rt.t'tr lttltrtrtr)tct'lrirtnct',tti11tt .r'ig itt i
ntttleriulct.

I protokollet fiän det konstitr-rerande st1'relsesamnranträdet 2020-0zl-20 kan man i § 10 liisa
Bangt tog upp utt butla urhct,srtrdrting ot'h urshiti .s'ku hahunrllu.s'1tu futntnturtdc nbte.

2020-06-1,5 heslutade stvrelscn. clicralt llcrngt [r.k ltornnrerlterat Lrtsänt nratcrial. enl. rs 
c),,r,

ut'bat.st»'tlningcn tu.s ul)p l)Lt ttti,:lLr tttiilt' ...

Arbetsorclninsen diskuterades cliirellcr i arkcn 1-,i str relse sanrnrautruirlet l0l0- I O-lj ellcr
2020- 1 2-08.

Förslag: När en fiaga på cletta siitt sktLrts lra 1l'rnrlitlen lrrotokollför då på det kommandc
stvrclsesamrnanträdel ctt bcslLrt i fi'irgan cllcl utt dct inle llnns anlcdning i,rtt ridare diskutera
tiågan. I-åt clen inte bli hängande i luticir. \'iin pelsonliga tolkning i clelta lhll är att stvrelsen
intc lrar tunnit anlcclning att göra nagril liiränrlringar Lrtijr,cr clc liirändringar rnair beslutacle otl
2020-03-16. men se till att fragan blir avshrtad ocir plotokollfi)rci. Del iir ingur bra nrodell att
på st1'relsesarnnrantruicie efier st,vrelsesanrnrantruicle bara besluta att fiirgan ska bchandlas på

kommancle sanr man träde.

Hemsiclan -ilalttar-i g_qrq_sllutlt

Det är svirrt att konstrnera en irenrsicla tlur alla bcsirliulc lrctl lritthct kirn naligcra sig fi'am till
det man iir intrcsserad av cllcr letar efter. \-i hur alla nrcr cllr'r'lrinrlre olika Lrpplatlningar ollt
vad sorn är logiska söki'ägar. \'lin Lrppluttnins lir clock:rtt Förcningc-ns hemsicla fbrttarancle är

nägot sr'ämavigerad och ibliind t o rr s\ år att ör'sta.

Onr man ex vis är ute efter att hitta nrsnrötesprotokoJlen sa gick i rarje tall.iag bet. gav uplr
och l'ick be Rose-N1arie Högherg ()m h.liilp. I{ätt s(ikviis visacle sis rara "iröreningen" '^Onr

oss" - "Dct här vill vi" "t-kononri".

F,n annan sak som.iag uppfattar sonr Iitc nrärklig och lörhrrllar-rclc är när rnan vill lo-uga in på
''Mecilemssiclorrta''. NInn fär cla upprniuringen att "l-ogga in". r.ilket naturligtvis är logiskt och

s.jiilvklart. Niir man viil har loggat in sa nriits llrln soln larsta punkt al Llppuraningen att



"[.ogga in'". liruigalr instiiller sig da "rnissll ckadcs inioggninge n']" Det r isar sig att clet giorde
c'len intc alls. utiu-r när nr:rn åir inloggacl si mtjts man rinclå alllicl som fiirsta punkt itr" att ntan

ska "l.ogga in". Sä sn'riiningorr-r Llpptäcker nriur att man lian stl'Linta i den uppnraningen och

furtsätta att sLrrl-a pti medIenrssiclortra.

Förslag: Ge någon pli krnsliet i Lrppclrag iitt se iivr-r sölil'iigarrur pil hcntsidan. forenkla clessa

och låt sedan ctt antal liirsiikspcrsoncr testil logikt-'n.

Se iivcn till att strlka itppnraningen att "'l-o;rgrr in" tuir tnan r':.il lir inloggacl så slipper mau att

llndera iir,cr ou-r inloqsniuucn misslrckades. krilla orll n'lulr anr'ät-rt ruitt lösetrord etc.

,,\ n' o d c n t i I I st)' re I se n o c h clc- n JittttilSff&' !4L!]t-lq] i so t' t.t

Sor-n förtroendevald revisor har nran clt i-lrsir\orle pa -+ (X)0 kt'rtch sot-n st\relseledan-rot i
Fiireningen sä lrar nrau ocksu ctl :rrs.u\o.ie pu -+ (X)U lir. Detta;ir ett lcirhallant]e som gällt i

många år" cl r s samlr.la ar\r)Lic till Llcn ltirtrocncleraidr: r'*isol'n sonr till stlrelsens lcdamöter.
Enligt niin upptuttning sa lir clennrr fiirclelning orinrlig clicrsorn nran soln strrelseledamot
ikliiclcr sig ett betl'clligt stiirrc lins\ar och en bet5,dligt stiirrc arbetsuppgiti än den som fällcr pa

tlen lörtroenderalde rcvisor. l)elta iir givetvis inte en fiaga liir st1'rclscn att agera i. utan fijr
r albercdnir"rgen. rncn iag ch'istar rniu iincln till tirliancle ti)rslag.

Fiirslag: Se till att uran sonr stvrelseleclanrt-,1 har ctt viisentligt htigle arsalvocle iin clen

fiirtrocnclcvaldc rer, i sorn hat'.

SommanJattnitrg
Verksantheten har i ailt i iiscnrli_lt skötts pa ctt c'iielitirt. rinclanralscnligt och fi'än ekonornisk
svupunkt tilllieclsställanrie sritt. cnligt sladgarnir ocl.r god secl och nieci tillr.'ickli-e intern
kontroll.

Karlstad 2(:121-02-26

Sten J




