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Arbetsordning för förtroendevalda revisorer i Uppsala 
Gymnastikförening  
 

1 Inledning  
1.1 Denna arbetsordning för förtroendevalda revisorer i Uppsala Gymnastikförening 
(”Föreningen”) har upprättats som ett komplement till reglerna i Föreningens stadgar.  
1.2 Syftet med denna arbetsordning är att reglera de förtroendevalda revisorernas interna 
arbete.  

 

2 Övergripande uppgifter  
2.1 De förtroendevalda revisorerna ska granska om Föreningens verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om Föreningens 
interna kontroll är tillräcklig.  
2.2 Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av 
granskning kräver.  
2.3 Föreningsmötet har dessutom möjlighet att genom särskilda instruktioner åstadkomma 
en löpande granskning av att Föreningens ändamål följs.  

 

3 Förtroendevalda revisorernas arbete  
Granskningsrapport  
3.1 De förtroendevalda revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en 
granskningsrapport till årsmötet. Föreningens räkenskaper skall vara revisorer tillhanda 30 
dagar före årsmötet. Granskningsrapporten ska lämnas till Föreningens styrelse senast 14 
dagar före årsmötet.  
3.2 I granskningsrapporten ska de förtroendevalda revisorerna uttala sig om sådana 
förhållanden som de förtroendevalda revisorerna är skyldiga att granska enligt denna 
arbetsordning, stadgarna och eventuella särskilda instruktioner lämnade av föreningsmöte. 
Om förtroendevald revisor finner anledning till anmärkning mot någon styrelseledamot, ska 
hen upplysa om detta i rapporten och lämna uppgift om anledningen till anmärkningen. 
Förtroendevald revisor får i granskningsrapporten även lämna andra upplysningar som han 
eller hon anser att medlemmarna bör få kännedom om.  

 
Närvaro vid årsmöte m.m.  
3.3 Förtroendevald revisor har rätt att närvara vid föreningsmöten. De förtroendevalda 
revisorerna är skyldiga att närvara vid årsmöte om det med hänsyn till ärendena kan anses 
nödvändigt.  

 
Upplysningsplikt gentemot föreningsmöte  
3.4 De förtroendevalda revisorerna är skyldiga att lämna föreningsmötet de upplysningar 
som föreningsmötet begär i den mån det inte skulle vara till väsentlig skada för enskild 
medlem.  

 
Upplysningsplikt gentemot yrkesrevisor  
3.5 De förtroendevalda revisorerna är skyldiga att lämna Föreningens yrkesrevisor de 
upplysningar som behövs om Föreningens angelägenheter.  
 
 
 
 



 

2 
 

 
 
Organisation av de förtroendevalda revisorernas arbete m.m.  
3.6 De förtroendevalda revisorerna är själva ansvariga för att deras arbete organiseras på 
lämpligt sätt och för att arbetet utförs i god tid innan årsmöte.  
3.7 De förtroendevalda revisorerna ska tillse att de har erforderlig kännedom om 
Föreningens angelägenheter, verksamhetens ställning samt övriga förhållanden av betydelse 
för de förtroendevalda revisorernas granskning.  
3.8 De förtroendevalda revisorerna ska vid behov hålla sammanträden med Föreningens 
yrkesrevisorer och styrelseledamöter.  

 
Arbetsordningens efterlevnad 
3.9 Efterlevnad av innehållet i arbetsordningen ska fortlöpande följas upp av de 

förtroendevalda revisorerna som en naturlig del av den löpande verksamheten. 
 

4 Information 
4.1 Kanslisten skickar ut denna arbetsordning till varje ny förtroendevald revisor vid dennes 
tillträde.  

 

5 Tolkning och ändring 
5.1 Det står varje förtroendevald revisor fritt att framföra förslag om ändring eller 
komplettering av denna arbetsordning. Detta kan ske muntligt eller skriftligt till ordföranden 
eller styrelsen. Varefter dessa snarast tas upp till diskussion i styrelsen. Beslut om ändring 
och komplettering tas av årsmötet. 

 
 

6 Fastställande av arbetsordning  
6.1 Föreningen ska till varje årsmöte fastställa en arbetsordning för de förtroendevalda 

revisorernas arbete och vid behov revidera densamma. 


