
Revisionsberättelse 2017 

-sektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska högskola 

Tom Allen och Agnes Sörliden har i egenskap av revisorer granskat sektionens räkenskaper, 

beslut och handlingar för verksamhetsåret 2017. Samtliga mötesprotokoll, möteshandlingar 

samt ekonomiska kontohändelser och verifikationer som har varit aktuella för året har gåtts 

igenom.  

Beslut, möteshandlingar och sektionens verksamhet 

Styrelsemöten 
Under 2017 har totalt 14 styrelsemöten hållits. Kallelse har kommit ut i tid till samtliga möten 

förutom ett, men flera möten har inte kunnat nå ut till sektionens medlemmar via hemsidan 

(se övrig verksamhet). Protokollen från dessa styrelsemöten har justerats korrekt, och lagts till 

handlingarna. Vid genomgång av protokollen har vissa fel uppmärksammats av revisorerna. 

Dessa har sektionens sekreterare blivit varse om, och korrigerat de som var av betydelse. I 

stora drag har dokumentationen av styrelsens sammanträden genomförts på ett bra sätt.  

Under möte XIV uppmärksammar flera styrelseledamöter under sin rapportering en 

”identitetskris” på sektionen. Denna nämns inte någon annanstans, och lämnar en del 

frågetecken angående vad den innebär. En rekommendation från revisorerna till styrelsen är 

att (kort) sammanfatta vad denna ”kris” innebär samt vad som har gjorts i samband med den, 

och föra in detta i verksamhetsberättelsen.  

Det är anmärkningsvärt att av de totalt 14 styrelsemöten som har hållits under året har endast 

två haft en fulltalig styrelse på plats.1 Vad detta beror på är oklart, men för att hela styrelsen 

ska hållas väl à jour med vad som händer i sektionens dagliga verksamhet kan det vara 

önskvärt att i framtiden planera möten så att en icke-fulltalig närvarande styrelse är 

undantagsfallet snarare än normalfallet.  Värt att notera är också att Inspektorn inte har varit 

närvarande på ett enda styrelsemöte under året. Detta ansvar anser dock revisorerna inte 

ligger till fullo på styrelsen, men det kan eventuellt åtgärdas med att ha något fler 

protokollförda möten under dagtid snarare än kvällstid.  

Sektionsmöten 
2017 anordnades totalt tre sektionsmöten, varav två ordinarie (vår- respektive höst-

terminsmöten) samt ett extrainsatt. Kallelser för de ordinarie mötena har kommit ut i tid, men 

kallelsen till det extrainsatta mötet kom ut en dag för sent. Detta berodde dock på ett 

missförstånd, och anses inte ligga till grund för några vidare konsekvenser.  

Genomförandet av mötena har till allra största del följt rådande praxis. Protokollen av 

sektionsmötena har gåtts igenom, och respektive mötessekreterare har åtgärdat de eventuella 

brister och felaktigheter som påpekats.  

Övrig verksamhet 
Långa perioder under 2017 har sektionens hemsida legat nere. Detta har gjort att styrelsen inte 

kunnat följa sektionens styrdokument om att kalla till styrelsemöten samt vara transparenta 

                                                           
1 Fulltalig syftar i detta sammanhang på samtliga vid tidpunkten tillsatta styrelseposter.  



mot medlemmarna om vad man gör. Man har jobbat inom styrelsen för att återställa hemsidan, 

men mycket arbete återstår såsom att lägga upp alla styrdokument, möteshandlingar och se 

till så att uppdaterad information finns där. 

Vi vill uppmärksamma sektionen på det lyft som gjorts av innehållet och strukturen på 

sektionens verksamhetsberättelse och hoppas att alla läser den! 

Ekonomisk revision 
Ekonomisk revision har gjorts vid två tillfällen, en under hösten 2017 för att kunna ge feedback 

på bokföringen som gjorts hittills samt för att kunna ge tips inför och en nu under våren då 

förra årets bokföring var klar. Dessutom har uppföljning gjorts efter detta. 

Den ekonomiska redovisningen har i huvudsak skötts korrekt. Ett antal bokföringsfel har 

gjorts, vilket lett till bokföringskorrigeringar och inget som påverkat sektionens ekonomi. 

Kassörens bokföring och överföringar stämmer helt överens med varandra vilket är både 

viktigt och bra. Det som bör kommenteras är att bokföringen är svår att följa då inte 

verifikatens numrering följer kronologisk ordning, vilket uppstår då delar av bokföringen görs 

mycket senare än övrig bokföring. Detta ändrar inte sektionens ekonomi men följer inte god 

redovisningssed fullt ut. Till i år uppmanas kassören att se över sektionens rutiner, så att dessa 

missar inte görs igen. 

Sexmästeriets bokföring var i stort sett felfri. Det behövde bara göras några få förtydliganden 

av innehållet i vissa verifikat. Phøsets bokföring var i stort sett lika felfri som sexmästeriets, 

men i deras bokföringspärm behövde även vissa verifikat kompletteras med mer underlag. 

Innan budgeten kommenteras vill vi påminna alla om att sektionen på förra vårterminsmötet 

beslutade att: 

” tillåta styrelsen att gå lite mer minus än vad rambudgeten säger men att 

fastställa budgeten i utsänt skick” 

Sektionen har alltså redan tillåtit styrelsen att avvika från rambudgeten. Vi som revisorer kan 

därför bara säga att det resultat som sektionen gjorde stämmer överens med beslutet men höll 

sig också inom rimliga gränser för att inte påverka sektionens ekonomiska situation 

betydande. 

Yrkande 
Vi anser att sektionens verksamhet på det stora hela bedrivits bra och att de fel som gjorts inte 

var med mening samt har rättats till på ett tillfredställande sätt. Vi yrkar därför att sektionen 

beviljar sektionens styrelse ansvarsfrihet för 2017, men påpekar att det är viktigt att man 

arbetar vidare med de problem som uppmärksammats så att samma misstag inte upprepas 

alt. att problemen inte blir större. 

 

Enligt uppdrag, 

 

Agnes Sörliden, revisor 2017  Tom Allen, revisor 2017 

Lund den 11 april 2018  Lund den 11 april 2018 

  


