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STYRELSENS FÖRSLAG 
 

Medlemsavgifter 

Styrelsen föreslår årsmötet att: 

Avgiften för år 2021 blir 50: -/medlem  

 

 

 



Röstlängd

RÖSTLÄNGD 2019
SVENSKA TENNISFÖRBUNDET NORR Antal Medlemmar per 31/12 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 8001 Alfta TS 131 156 165 166 165 143 111 116
2 11002 Bodens TK 37 30 33 31 31 30 29 30
3 8002 Bollnäs TK 108 111 111 111 37 53 57 92
4 11013 Gammelgårdens IF 12 12 12 66 12 11 22 25
5 11015 Gällivare TK 166 164 164 164 178 183 186 110
6 11004 Haparanda TK 10 10 10 10 10 10 10 10
7 19017 Holmsunds TK 13 13 13 13 13 13 13 13
8 8005 Hudiksvalls TK 175 180 199 170 207 181 182 180
9 11006 Kiruna TK 30 30 39 34 33 27 22 22

10 22007 Kramfors Tennis 70 123 123 117 90 89 92 93
11 8006 Ljusdals TK 106 91 83 83 82 71 63 76
12 11007 Luleå TK 512 452 491 541 501 499 257 295
13 22001 Norrfällsvikens TK 5 11 11 11 11 11 11 5
14 19005 Norrmjöle TK 32 30 30 31 31 31 33 30
15 11009 Piteå TK 223 311 201 209 249 350 234 232
16 11025 SCA:s Korpklubb 4 4 5 5 5 5 5 5
17 19002 Skellefteå TK 106 115 163 159 159 170 186 165
18 10007 Sköns TK 141 141 141 97 97 156 163 153
19 9012 Strömsunds TK 72 96 58 51 51 34 40 49
20 22026 Stubbsands TK 5 5 5 5 10 10 13 13
21 10008 Sundsvalls TK 394 383 466 476 443 539 503 473
22 8007 Söderhamns TS 226 154 148 147 147 76 80 80
23 22012 Tennisgymnasiet Kramfors 5 5 5 5 5 5 5 5
24 Timrå TK 39 39 39 39 - - 26 46
24 19008 Umeå TK 297 334 328 298 363 368 295 240
26 19036 Vindelns TK 11 11 11 5 10 10 10 10
27 22006 VåRö TK 131 132 135 133 127 147 133 145
28 9015 Åre Sport o Tennisklubb 73 97 97 97 49 49 49 49
29 11010 Älvsby TK 60 65 44 40 35 32 42 52
30 9001 Östersund-Frösö TK 311 315 309 296 229 245 420 444
31 11027 Överkalix IF, tennissektion 6 6 5 5 5 8 7 8
32 22008 Öviks TK 466 482 482 509 485 535 639 642

TOTAL 3977 4108 4126 4124 3870 4091 3938 3908



Styrelse och block 2019  
 

Styrelse 

Ordförande 

Jan Engberg, Söderhamn 

Vice Ordförande 

Mikael Hansson, Sundsvall  

Kassör 

Marie Fredriksson, Umeå  

Ledamöter 

Stefan Lindbäck, Älvsbyn  

Anneli Thunberg, Härnösand   

Hans Hedberg, Skellefteå  

Elisabeth Simu, Luleå  

 

Revisorer 

Rikard Grundin, Örnsköldsvik 

Suppl. Joakim Grundin, Örnsköldsvik 

 

Valberedning 

Urban Lundqvist, Sundsvall (Ordförande) 

Anna Eman, Härnösand  

David Ögren, Örnsköldsvik  

 

Block 

Bertil Sundman, Regionchef  

Hans Jansson, Utbildningsansvarig  

 



Verksamhetsberättelse – Klubb 

Ny grafisk profil 

Vi har under året fått nytt namn och ny logotyp. Vårt nya namn är ”Svenska Tennisförbundet 
Norr”, för att tydliggöra kopplingen mot Svenska Tennisförbundet.  

 

SO Tour  

Under våren arrangerades 9 tävlingar och under hösten 8 tävlingar. 

Tyvärr fortsätter konceptet att minska i regionen. Roligt med några nya klubbar på 
tävlingskartan, men tyvärr lyser alltför många klubbar med sin frånvaro.  

Medlemsantalet i regionen 

2018 var vi 3938 medlemmar i regionen. När vi summerar 2019 har denna siffra minskat 
något till 3908 medlemmar. Gällivare och Umeå har tappat en stor mängd medlemmar, 
medan Bollnäs är årets raket och närmar sig 100 medlemmar!   

Största klubb i regionen är Öviks TK med 642 medlemmar. Sundsvall (473) och Östersund 
(444) följer bakom.  

Möten med SvTF 

Under året har undertecknad deltagit i 5 möten med SvTF och det nybildade 
Verksamhetsutskottet, som består av samtliga regionchefer och GS Christer Sjöö. 

20/3 i Stockholm, 25/4 i Göteborg, 4/6 i Stockholm, 28/8 i Båstad och 25/11 i Göteborg.   

 

Bertil Sundman 

Regionchef Svenska Tennisförbundet Norr  



Verksamhetsberättelse – Sport 
 

Next Generation läger 

Lägren har som vanligt fungerat mycket bra och är mycket uppskattade av spelare och 
klubbar. Åtta läger har arrangerats under året och de har varit utspridda geografiskt i 
regionen.  

SALK Open 2019/2020 

Fantastiskt roligt att 14 spelare deltog på den gemensamma resan till SALK. Många klubbar 
var representerade och alla spelare utom en vann minst en match i tävlingen. Ledare var 
Bertil Sundman, Duo Xu och Patrik Backman.   

 



Inomhus SM i Göteborg 

Tio spelare deltog på den gemensamma resan. Bäst lyckades Tilde Strömquist som tog sig till 
kvartsfinal i singel och semifinal i dubbel. Ledare var Bertil Sundman, David Vessberg och Robin 
Lindh. 

 

Elite Hotel NG Cup slutspel i Båstad  

Efter tuffa uttagningar i Övik kvalificerade sig 12 spelare till Båstad. Tilde Strömquist, Emelie Westin, 
Isabella Danielsson, Engla-Johanne Svanberg, Lena Morén, Tuva Wallblom-Blomqvist, Ossian 
Hansson, Sean Ariel Maphosa, Ludvig Kallin, Tom Fredriksson, Melvin Koch och Adam Svärdfeldt. På 
banan presterade Tilde grym tennis, men föll tyvärr i semifinalen efter fem tighta set, varav de tre 
sista i tiebreak. En liten revansch fick hon i matchen om tredje pris, som hon vann. Adam Svärdfeldt 
tog hem tävlingens Fair-Play pris genom gott uppträdande på och utanför banan, samt en härlig 
inställning! Vi stod även som slutsegrare i den mycket prestigefyllda Instagram-tävlingen. Ledare var 
Bertil Sundman, Patrik Backman och Moa Lindström.  

 



Slutspel JSM Race 2019 

Nytt för i år var att JSM arrangerades med kvaltävlingar följt av ett slutspel i Båstad. Norr 
representerades av Tilde Strömquist, Emelie Westin, Gabriella Danielsson och Ludvig Kallin. Bäst 
lyckades Tilde som föll i semifinal.  

 

Sofias Cup och Pirres Pokal  

Nytt för i år var att tävlingarna spelades under en och samma helg i Norrköping. Ett mycket bra 
upplägg som ledde till grym sammanhållning i och mellan de båda lagen. Spelmässigt var det tufft, 
mycket beroende på att 7 av 12 spelare var ett-två år yngre än sina konkurrenter. Vi ser fram emot 
nästa års tävling, då vi har fler spelare i rätt ålder. Ledare var Bertil Sundman, Patrik Backman och 
Anneli Thunberg.  

 



ETA Norrköping  

Ludvig Kallin gjorde sin ETA-premiär i Norrköping. Ett år ung i klassen vann han en match i kvalet för 
att sedan förlora andra omgången i avgörande sets tiebreak. Ledare var Bertil Sundman.  

Sportsliga framgångar  

Emelie Westins dubbla finalplatser i Båstadtennis Corem Open är värda att lyfta fram. Ett år ung i 
klassen var hon riktigt nära att gå hela vägen. Dubbel spelare Emelie tillsammans med kusinen Tilde 
Strömquist.  

Ovan nämnda Emelie och Tilde stod för ett kanonresultat när de gick hela vägen och vann 
dubbelklassen i SALK Open.  

 

Tennisgymnasiet Umeå 

Fyra spelare påbörjade vårterminen 2019 – August Sandström, William Jarekäll, Axel 
Alvarsson och Esaias Backlund.  

August och William tog studenten 2019 och avslutade därmed sina studier. 

Höstterminen 2019 började Anton Lejon, Noah Grönberg och Albin Dahlgren vid 
Tennisgymnasiet.  

 

Bertil Sundman 

Regionchef Svenska Tennisförbundet Norr  



Verksamhetsberättelse – Utbildning 
 

Tennis på gatan – Barn- och ungdomskonferens  

En härlig augustidag genomfördes Tennis på gatan vid Fjällräven Center i Övik. Totalt testade 
hundratalet barn minitennis under dagen. Helgen var ett samarbete mellan Norr, SvTF och 
Öviks TK, där Ola Mårtensson (SvTF) höll i programmet. Helgen byggde på goda exempel som 
delades mellan klubbarna och byggde på den BoU-konferens som SvTF arrangerade i Tumba 
i april. Med från SvTF var också Fredrik Palm som berättade om tävlingar och tennisrating.  

 

 

 

Hans Jansson  

Utbildningsansvarig Svenska Tennisförbundet Norr  

 
 

 



Verksamhetsberättelse – Tävling  
 

I tabellen nedan hittar ni statistik från tävlingsåret i Norrland. Intressant är att antalet klass-
starter är större än exempelvis 2016, fast antalet tävlingar var betydligt mindre. Av detta kan 
vi dra slutsatsen att vi i dagsläget börjar hitta en lagom mängd tävlingar i Norr som fyller 
klasserna som arrangeras.  

Lite siffror från året: 

  2019 2018 2017 2016 2015 

Antal tävlingar 23 20 28  32 39 

Antal klass-starter 1706 1380 1469 1639 2325  

 

Regionsmästerskap 

Årets RM inomhus arrangerades i Umeå och RM utomhus i Sundsvall.  

 

Internationella Tävlingar 

Kramfors arrangerade två ITF:er under mars och en i augusti.  



Seriespel  

Kramfors Tennis spelade under hösten i damernas division ett. Man hade inga problem att 
hålla sig kvar i serien och spelar även nästa år i samma division.  

Inget lag från Norrland representerades i herrarnas division ett.  

Kramfors spelade även slutspel utomhus och var ett matchtiebreak ifrån en bronspeng. Piteå 
spelade om medaljerna för herrarna och även dom var mycket nära bronset, men fick nöja 
sig med en fjärdeplats.  

En fjärdeplats blev det inte för Sundsvalls F-15 tjejer, för dom tog guld på hemmaplan i 
Sundsvall. Mycket starkt jobbat av Tilde Strömquist och Emelie Westin. Öviks TK spelade P-
15 och dom slutade på fjärde plats.  

 

Elite Hotel Next Generation Cup 

Uttagningen arrangerades första helgen i juni. Grymt väder och fina tennismatcher fick vi 
uppleva från de 44 deltagarna.  

 

 

Bertil Sundman 

Regionchef Svensk Svenska Tennisförbundet Norr   



Verksamhetsplan Svenska Tennisförbundet Norr  
 
Verksamhetsidé 
Vår uppgift är att med stöd av Svenska Tennisförbundet bedriva tennisverksamhet på 
regional nivå. Vi ska vara det naturliga bollplanket för regionens klubbar och aktivt jobba för 
att höja kvalitet och kunnande i klubbarna. Vi ska tillsammans med klubbarna utbilda spelare 
på alla nivåer. Vi ska verka för ökat samarbete mellan klubbar inom regionen. Vi ska 
strukturera regionens tävlingskalender i syfte att öka tävlingsdeltagandet.  
 
 
Vision 
Öka attraktionskraften för tennisen i Norrland och på så sätt rekrytera och behålla fler 
spelare.  
 
 
Verksamhetsområden 
Sport 
Utbildning 
Tävling 
Klubb 
 
 
Mål  
Sport 
- Kvalitetssäkra verksamheten med hjälp av noggrannare uppföljning och utvärdering av 

genomförda aktiviteter 
- Öka antalet starter i de fyra stora tävlingarna (SALK, SM inne, Båstadtennis, SM ute)  
Utbildning  
- Höja utbildningsnivån på våra tränare  
- Alla verksamma tränare i våra klubbar ska ha genomgått Plattformen  
Tävling 
- Öka antalet tävlingsspelare på alla nivåer och åldrar  
Klubb 
- Öka samarbetet mellan klubbarna i regionen och samarbetet klubb-region/region-klubb  
- Öka kunskapsnivån i våra klubbars organisationer 
 
 
Strategi 
Sport 
- Ta fram mallar att använda för utvärderingar 
- Regionala resor med ledare, samt ge bidrag till klubbar som åker med ledare på dessa 

tävlingar 
Utbildning  
- Öka deltagandet på de regionala utbildningarna Plattformen/TGU1, samt de nationella 

utbildningarna TGU2/TGU3 
- Erbjuda geografiskt placerade Plattformen-utbildningar (1-2 st vår och 1-2 st höst). 

Erbjuda 1 TGU1-utbildning varje år   



Tävling 
- Framtagande och marknadsföring av alternativa tävlingsformer 
- Nystart av seriespelet, både på regional och nationell nivå  
 
Klubb 
- Klubbesök med fokus på klubbutveckling  
- Regionala konferenser och träffar för tränare, styrelser m.m.   

 
 

 

 
 

 

 



Ekonomisk redogörelse för 2019 
 

2019 visar ett positivt resultat på 75 776 kronor. Intäkterna uppgår till 614 413 kronor och 
utgifterna till 538 916 kronor. 

Den största skillnaden mot 2018 är minskade lönekostnader, då Magnus Öhrvall avslutade 
sin anställning 2019.  

Det egna kapitalet växer och uppgår vid årets slut till 355 126 kronor.  

 

Marie Fredriksson  Bertil Sundman   

Kassör Svenska Tennisförbundet Norr  Regionchef Svenska Tennisförbundet Norr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsens berättelse  
  

Under året har sex protokollförda möten genomförts. Fem per telefon och ett fysiskt möte.  

Ordförande Jan Engberg fick under sommaren en hjärtinfarkt, vilket ledde till att 
styrelsearbetet avstannade under andra halvan av 2019.   

 

 

 

  



Budget 2020
Intäkter (Tkr) Budget Utfall Kostnader (Tkr) Budget Utfall

2020 2019 2020 2019

Medlemsavgifter 194 194 Personalkostnader -250 -208

Bidrag 300 268 Verksamhetskostnader -250 -283

Nettoomsättning 100 152 Övriga externa kost -47 -47

Summa intäkter 594 614 Summa kostnader -547 -538

Finansiell intäkt: 0 0

Bruttoresultat: 47 76

Eget kapital: 402 355



Tennis Norr
Org.nr 802439-9662

1 (4)

Resultaträkning Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 194 450 199 150
Bidrag 267 646 373 247
Nettoomsättning 152 317 145 985
Summa föreningens intäkter 614 413 718 382

Föreningens kostnader
Verksamhetskostnader -282 856 -281 615
Övriga externa kostnader -47 320 -39 028
Personalkostnader -208 443 -444 493
Summa föreningens kostnader -538 619 -765 136
Rörelseresultat 75 794 -46 754

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -18 -325
Summa finansiella poster -18 -325
Resultat efter finansiella poster 75 776 -47 079

Resultat före skatt 75 776 -47 079

Årets resultat 75 776 -47 079
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31
 

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 22 140 43 530
Övriga fordringar 1 396 106
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 79 589 70 000
Summa kortfristiga fordringar 103 125 113 636

Kassa och bank
Kassa och bank 300 840 227 244
Summa kassa och bank 300 840 227 244
Summa omsättningstillgångar 403 965 340 880

SUMMA TILLGÅNGAR 403 965 340 880
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 279 350 326 429
Årets resultat 75 776 -47 079
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 355 126 279 350

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 628 9 545
Skatteskulder 4 312 4 134
Övriga skulder 14 749 18 897
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 150 28 954
Summa kortfristiga skulder 48 839 61 530

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 403 965 340 880
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Noter
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut. 
 
 
 
Örnsköldsvik  den 27 maj 2020
 
 
 

Jan  Engberg Elisabeth  Simu
Ordförande

Hans Hedberg Stefan  Lindbäck

Anneli Thunberg Mikael  Hansson

Marie Fredriksson

 
 
Min revisionsberättelse har lämnats 
 
 
 

Rikard  Grundin  
Auktoriserad revisor
 



 

 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman Tennis Norr, org.nr 802439-9662

Rapport om årsbokslutet 

Uttalande 

Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Tennis Norr. 
Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upp-
rättats i enlighet med bokföringslagen. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upp-
rättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet 
av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontrollen som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett 
årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för be-
dömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsbok-
slutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mitt uttalande. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsent-
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsbokslutet. 

 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:   

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mitt uttalande. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.  

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida hän-
delser eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar jag den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplys-
ningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna enligt bokföringslagen. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som jag identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revi-
sion av styrelsens förvaltning av Tennis Norr. Jag tillstyrker att 
föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Jag anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an-
vänder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. 

 
Örnskölsvik den  

 
 
 
 
Rikard Grundin 
Auktoriserad revisor 
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