
Rapport från revision av verksamheten i Föreningen Skogen 2018

tlppdrag

Uppgiften for förtroenderevisorn framgär ar, "tJppdraget tör Föreningen Skogens
ft)ftroenderevisor" daterat 20 I 2-03-30.

Förtroenderevisom ska granska om föreningens verksamhet sköts:

o På ett effektivt, ändamålsenligt och från ekonomisk sl,npunkt tillfiedsställande sätt.

o Enligt medlemmarnas avsikt och nrål fiamlörda vid årsmötet

o Enligt stadgarna och god sed.

o Med tillräcklig intern kontroil.

Genomförande

För uppdragets genomforande har.iag tagit del av följande dokument:
o Stadgar for Föreningen Skogen antagna 2003-03-10 och Stadgar för Föreningen

Skogen antagna 20 I 8- I 0-08
. Styrelsens arbetsordning från 2017-10-18
o Styrelseprotokoll
o Stämmoprotokoll
o Styrelserapporter och underlag till styrelsemöten
. Årsredovisning

Jag har också fört samtal med foreningens Vd ocli besökt hemsidan. Vidare har jag deltagit
vid revisionsmötet angående den ekonomiska f-ön'altningen.

Resultat
Precis som föregående år har jag konstaterat att det flnns väl dokumenterade och fungerande
rutiuer for hur verksamheten ska bedrivas. Verksamheten är väl dokumenterad i protokoll.
styrelserapporter, årsredogörelse och på hemsidan. Den har i allt väsentligt skötts på ett
eft-ektivt. ändamålsenligt och från ekonornisk synpunkt tillfredsställande sätt. enligt stadgarna
och god sed och med tillräcklig intern kontroll.

Jag har i tidigare ärs revisionsrapporter påpekat att st,vrelsens ledamöter erhåller en mycket
god uppfoljning av den ekonomiska och resuitatmässiga utvecklingen. .lag upprepar den
kommentaren även i år.

Uppfiilj ning av fi)regående års förslag
Åearpolicy ftir tidningen
Förslag: Se ör,er ett antal märkliga fon-nuleringar. orsakade av att VD/Generalsekreterare och

chefredaktör är en och samrna person- i samband med att ägarpolicyn ses över.

Utfall: Styrelsen beslutade på sitt sammanträde 20i8-10-08 att.justera ägarpolicyn huvudsak
enligt mina förslag.



Stratesi för Föreningen Skogen

Förslag: Notera ett antal påpekade punkter i den kommande översynen och uppföljningen.
Dessa påpekan<len berörde bl a förändringar i medlcmskåren, att Föreningen även är till för
medlemmarna och vikten av att strategin kommuniceras ut till nredlemnlarna.

Utfall: Föreningens nya strategi föredrogs på årsr-nötet 201 8-04- 16. i strategin är nu även
inskrivet att Föreningen är till för sina rnedlernmar. På sitt.iunisammanträde beslutade
styrelsen att övriga slnpur.rkter inte föranleder riågon åtgard eftersom de ligger inom det
arbete som görs av kansliet och styrelsen.

I'lemsidan
Förslag: Aktualisera snarast hemsidan så att man där läsa den nl,antagna strategin och
policyn för Föreningen. Endast Föreningens "gamla 5 punkter" från 2014 fänns att läsa på
hemsidan och dessutom kommenterade och fiamförda av tidigare. numera avgångna
styrelseledamöter.

Utfall: I-Iemsidan aktualiserades rned den nyantagua str:ategin.

Styrelseprotokollen
Förslag: Överväg. etler att ha pror,at denna'"öppenhetsmodell" där protokollen ska flnnas
ti1lgängliga for sarntliga medlemmar. om det inte etter en tid kan f-rnnas skäl till att återgä till
det gamla arbetssättet. Skälet till förslaget var att protokollen riskerar att bli mer och mer
kortfattade och "innehållslösa".

Utfall: Styrelsen beslutade att detta inte föranleder någon forändring. Protokollen foftsätter att
vara tillgängliga for medlemmarna.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen kan bestå ar. 10 ledamöter. vara,u,mandatperioden för hela 8 ledamöter kan avgå vid
ett och samma tillftille.

Förslag: Skriv om stadgama vicl nästa stadgeövers1'r-r förslagsvis så att mandatperioden för
högst halva antalet ledamöter löper ut varje år och innan detta kan ske bör valberedningen
göras uppmärksam på "problematiken".

Utfall: Styrelsen formedlade mitt förslag till valberedningen, men någon förändring av
skrivningen i stadgarna har inte skett. Förslaget finr-rs dock r-ned i Generalsekreterarens "Idder
till ändrade stadgar".

Diverse observationer, noteringar ochförslugfrån grunskning av 2018 års verksamhet
Styrelsens sammansättning
Föreningens nya stadgar antagna 201 8- 10-08 fastslår föliande beträffande styrelsens
sammansdttning (§ 9):
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Hemsidan - Våra utmärkelser
Någonting är konstigt med hemsidan beträffande "Våra utmärkelser". Klickar man på
"Föreningen", skrollar ner till "Läs mer om våra utmärkelser" då hamnar man rätt och kan
läsa om utmärkelserna. Likaså orr man från "Föreningen" klickal sig vidare till "Vem
förtjänar en medalj?" Om man inte upptäcker dessa vägar till utrnärkelserna utan istället 1iån
"Föreningen" klickar vidare till "Om oss" och skrållar ner på sidan til1 "Våra utmärkelser" så
kommer man inte till utmärkelserna utan till "Skogsbrukets etik".

Förslag: Se till att alla sökvägarna fungerar. Vad som är logiskt letande för en person är
dessvär're inte alltid detsamma för alla andra.

Hemsidan - Föreningens strategi
Återigen det här med vad som är logiska sökr,ägar. "Föreningens strategi" är svårfunnen på
hemsidan.

Strategin borde man kanske kunna hitta under rubriken "Om oss" eller under "Det här vill vi",
men så lätt är det inte. De vägar jag har ly'ckats hitta for att finna "F-öreningens strategi" är
antingen att gå in på "Historia" - "Årtal i Föreningen Skogens historia", skrolla sig fram till
"2077 Föreningen antar en ny strategi" och klicka på "Föreningen Skogens strategi". Ett annat
sätt att hitta strategin är att klicka sig fram via "HemNl.hetsarkivNytt f}ån Föreningen
Skogen/Det här vill F-öreningen Skogen/Föreningen Skogens strategi. KRÅNGLIGT!!!!!!!

Förslag: Se till att man pä ett enklare sätt kan hitta fram till "Föreningens strategi".

Ärshj ulet och St),rel sens arbetsordnin g - Kapi talf cin' altnin gstiågo rna
E,nligt styrelseprotokollet 201 8-06-04 så 111'ttas "'Kapitalforvaltningsfiågorna" i Årshjulet från
maj/juni-samrnanträdet till sept/okt-sammanträdet. Däremot så står det ingenting om att de
även bör flyttas i styrelsens arbetsordning.
Förslag: Uppdatera även Styrelsens Arbetsordning med flyttningen av Kapitalforvaltnings-
frågoma.

Arbetsordningen på konstituerande st)'relsesammanträdet
Enligt den gällande arbetsordningen så anges att på det konstituerande styrelsesammanträdet
så ska det ske en översyn av arbetsordnir-rg och årshiul. Detta skedde inte på det
konstituerande styrelsesammanträdet 2018-04-16 utanArbetsordningen och Årsh.iulet
behandlades på junisammanträdet.

Styrelsen har givetvis full rätt att skiuta fram vissa fiågor till ett kommande
styrelsesammanträde, men det borde då i protokoilet fiån det konstituerande
styrelsesammanträdet ha protokolltörts att frågan fl1'ttas tiIIjunisammanträdet.

På styrelsesammanträdet ijuni var "Arlig ör,ersyn av arbetsoldning och årshjul" uppe på
dagordningen, men det enda beslut som protokolllördes var att punklen "Kapital. Strcttegi och
ev. .förvaltare" .flvttas i årshjulet.från majijuni till oktober: Ingenting nämns däremot om



arbetsordningen. Detta tolkar jag som att den tidigare antagna arbetsordningen gäller 
oförändrad tills vidare? 

Förslag: Se till att arbetsordningen behandlas av styrelsen en gång per år, helst, som det står i 
arbetsordningen, på det konstituerande styrelsesammanträdet eller protokollför att frågan 
kommer att behandlas på ett kommande styrelsesammanträde. Protokollför på det 
sammanträde då arbetsordningen behandlas vad som gäller, d v s  gäller den tills vidare i 
oförändrat skick eller har vissa ändringar gjorts? 

Utmärkelsegruppens förslag 
Tycker att arbetsgruppen har behandlat frågorna på ett utmärkt sätt. Trevligt att den gamla 
bronskvisten kommer till heders igen. Bra att förtjänstmedaljerna, vilka ändå inte utdelats i 
någon stor omfattning "läggs på is". Möjligen skulle man kanske kunna överväga om de inte 
kan tilldelas styrelseledamöter som tack efter att de har arbetat i styrelsen i ett antal år i stället 
för att tilldela dem bronskvisten. Bronskvisten är ju en utmärkelse som man i fortsättningen 
kommer att kunna "gödsla" ganska brett med. 

Tidigare stadgeändringar 
Med anledning av brev från medlem angående stadgeändringarna år 2003 så noterar jag med 
tillfredsställelse att stadgeändringarna togs på ett korrekt sätt på två olika stämmor och att 
medlemmen fått en återkoppling på sitt brev. 

Sammanfattning 

Verksamheten har i allt väsentligt skötts på ett effektivt, ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, enligt stadgarna och god sed och med tillräcklig intern 
kontroll. 


