Trollhättan 2015 02 15

Motion till MPS årsmöte 15 mars 2015 angående revisorer.
Revision av en förenings verksamhet om fattar så mycket mer än ekonomin.
Det handlar bland annat också om att granska att verksamheten i sin helhet och att beslut följer stadgarna,
men även att styrelse beslut följs upp och genomförs.
Därför känns det inte tillfredställande att MPS endast har en auktoriserad/godkänd professionell
revisor utan det borde vara som i andra ideella organisationer att det utses lekmannarevisorer.
Dessa väljs då oftast bland medlemmarna.
Om ekonomin inte är speciellt komplicerad kan det räcka med lekmannarevisorer om dom är hyfsat
kompetenta på det ekonomiska området, och då kan man spara in på revisorsarvodet.
Man kan givetvis också ha en kombination av lekmannarevisorer och proffs.
Hade vi haft lekmannarevisorer i dagsläget så kanske vi som är undrande inför avtalet med
Svenskt Affärskoncept kunnat få en förklaring på hur det ligger till från revisorerna.
I sådana här fall väger revisorer mycket tyngre än en styrelse i försvarsställning.

Jag yrkar därför på:
-att årsmötet beslutar att stadgarna ändras så att antalet revisorer är minst två och högst tre.
-att beslutet gäller från och med denna årsstämma.
-att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
-att dagordningen för denna årsstämma struktureras så att denna punkt kommer före val.

Kenneth Edström

Styrelsens yttrande över motionen
Styrelsen delar motionärens åsikt att årsmötets möjlighet att även utse lekmannarevisor är positivt för föreningen.
Styrelsen anser dock att det är en förutsättning att minst en av revisorerna måste vara auktoriserad, då detta är krav
från några av föreningens sponsorer.

Styrelsen föreslår årsmötet
Att avslå motionärens första förslag.
Att istället besluta att stadgarna §19, punkt 12 d) skall lyda
”en till tre revisorer, varav minst en auktoriserad, samt eventuell revisorssuppleant. Samtliga för en tid av ett år.”
Att bifalla motionärens andra förslag.
Att bifalla motionärens tredje förslag.
Att bifalla motionärens fjärde förslag.

