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REVISIONSBERÄTTELSE 
TILL RIKSSTÄMMAN I SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET, ORGNR. 898200–2902 

 

Årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning i Svenska Fallskärmsförbundet för år 2019 

har granskats. 

STYRELSENS ANSVAR 
Styrelsen ansvarar för förvaltningen och för att upprätta en årsredovisning i enlighet med god 

redovisningssed, vilket innebär att gällande lag och vedertagna redovisningsprinciper ska följas. 

Styrelsen ansvarar för att årsredovisningen ger en rättvisande bild av räkenskaperna enligt års-

redovisningslagen. 

REVISORERNAS ANSVAR 
Revisorernas ansvar är att uttala sig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av re-

visionen. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att revi-

sorerna har planerat och genomfört revisionen för att med godtagbar säkerhet kunna intyga att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Kraven på revisionen syftar till att sä-

kerställa förbundsmedlemmarnas förtroende för styrelsen. 

Den ekonomiska revisionen innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om be-

lopp och annan information i årsredovisningen. I revisionen ingår att pröva redovisningsprinci-

perna och styrelsens tillämpning av dem, samt att bedöma väsentliga uppskattningar som sty-

relsen gjort när årsredovisningen upprättats. Den samlade informationen i årsredovisningen ut-

värderas. 

Som underlag för uttalandet i fråga om ansvarsfrihet har revisorerna, utöver revisionen av års-

redovisningen, granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 

bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försum-

melse som medför skadeståndsskyldighet, kan skada förbundet eller annars är olämplig ur för-

valtningssynpunkt. 

Vi anser att de revisionsbevis som granskats och den information som framkommit under re-

visionen ger oss en tillräcklig och ändamålsenlig grund för våra uttalanden. 

REVISIONENS RESULTAT 
Förbundets förvaltning har äventyrats av att personliga agendor har förekommit vid utförandet 

av styrelsearbetet. Enstaka styrelseledamöter har utan lag- eller regelstöd begärt att styrelsen ska 

byta ut förbundsläkaren efter det tillfälle en medlem och styrelseledamot för 2018 på grund av 

läkarutlåtande blev förbjuden att hoppa fallskärm. Samma styrelseledamöter har också utan vi-

dare föreslagit att styrelsen ska rösta för att stoppa nämnda förbud. Revisorerna bedömer att 

det inträffade vittnar om en arbetsmiljörisk som bidrog till att sittande riksintruktör Petter Alfs-

son-Thoor valde att säga upp sig. 

Protokollföringen har inte hanterats på ett godtagbart sätt. Det har under mandatperioden pro-

ducerats protokoll som på grund av att de innehållit fel eller saknat viktig information inte kun-

nat godkännas och därför fått göras om. Protokoll har inte upprättats i god tid. Det har noterats 

att protokoll saknats inför revisionen och att styrelsen därför har hållit möte enbart för att ta 

fram nödvändiga protokoll. Bristen i protokollhanteringen står i direkt strid med 23 § i förbun-

dets stadgar. 



2(2) 

Riksinstruktör ska kallas till samtliga styrelsemöten. Detta har försummats av styrelsen vid ett 

tillfälle. 

Rekrytering av riksinstruktör har inte ägnats vederbörlig uppmärksamhet. Processen skakades 

av att flera medlemmar ansåg att befattningsbeskrivningen inte var utförlig nog, vilket skapade 

debatt på flera nivåer inom förbundet. 

UTTALANDEN 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed och 

ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 

december 2019. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi re-

kommenderar därför riksstämman att 

fastställa resultat- och balansräkningen. 

Mot bakgrund av det som framkommit kring det beslutade hoppförbudet, där styrelseledamö-

terna Oscar Cottrell och Jens Grahn stört ordningen på flera allvarliga sätt, samt  

mot bakgrund av det som framkommit kring hanteringen av protokoll, som Oscar Cottrell haft 

ansvar för, rekommenderar vi riksstämman att 

inte bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Oscar Cottrell och Jens Grahn. 

De i övrigt beskrivna bristerna bedöms inte vara av allvarligt slag. Vi rekommenderar därför 

riksstämman att 

bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Per-Olov Humla, Stefan Nilsson, Anna 

Oscarsson, Maria Suhkova och Sara Ekström. 
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