
Förbundsstyrelsens förslag Nr 3: 

Lekmannarevisorer, uppdragsbeskrivning 

 

 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att Lekmannarevisorns uppdragsbeskrivning formuleras enligt nedan; 

Lekmannarevisorns uppdrag 

Uppdraget som lekmannarevisor liknar i allt väsentligt det uppdrag som yrkesrevisorn har med den 

skillnaden att yrkesrevisorn fokuserar på granskning av räkenskaperna medan lekmannarevisorn 

fokuserar på om verksamheten överensstämmer med målen.  

Lekmannarevisorn ska genomföra uppdraget enligt god sed för detta slag av granskning.  

Lekmannarevisorn har rätt att begära upplysningar och hjälp av Förbundsstyrelsen  och förbundets 

operativa ledning.  

Lekmannarevisorn omfattas av tystnadsplikt och får inte lämna upplysningar om sådant som kan 

skada SFIF.  

Lekmannarevisorerna ska efter verkställd granskning, senast den 15 februari varje år till 

Förbundsstyrelsen överlämna en granskningsrapport. 

Granskning/arbetssätt  

Lekmannarevisorn ska följa och granska Förbundsstyrelsens verksamhet, bland annat genom att ta 

del av protokoll, rapporter, promemorior och verksamhetsberättelser. 

Lekmannarevisorn ska granska om verksamheten utifrån gällande stadgar och stämmobeslut sköts på 

ett rationellt sätt. Som underlag för granskningen ska lekmannarevisorn ta hjälp av tillgängliga 

dokument som protokoll och planer. 

Lekmannarevisorn ska uttala sig om den interna kontrollen inom SFIF gällande arbetsordningar är 

tillräcklig. Det innebär att lekmannarevisorn ska granska om Förbundsstyrelsen följer de av stämman 

fattade besluten om verksamhetens omfattning och inriktning samt om gällande arbetsordning för 

Förbundsstyrelsen och antagna policydokument följs för att ge stämman ett bra underlag för sin 

bedömning.  

Dokumentation  

Resultatet av granskningen kommuniceras skriftligt i PM till Förbundsstyrelsen när så upplevs 

påkallat. 

Uppdraget ska utmynna i en granskningsrapport som senast den 15 februari varje år ska överlämnas 

till Förbundsstyrelsen . Granskningen ska ske kontinuerligt och fortlöpande dokumenteras.  

Granskningsrapporten ska behandlas vid Förbundsårsmötet. 

 



Samverkan med yrkesrevisor  

Lekmannarevisorn ska kommunicera och samverka med yrkesrevisorn samt planera och stämma av 

det årliga revisionsarbetet innan det startar och avslutas. Revisorns och lekmannarevisorns uppdrag 

överlappar delvis varandra, vilket ställer krav på samverkan för att göra en ansvarsfördelning och 

bestämma vem som gör vad. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande:  

Vid FÅM 2018 i Eskilstuna beslutades att införa lekmannarevisor samt suppleant och vid FÅM 2019 i 

Karlstad valdes lekmannarevisor och suppleant. Uppdragsbeskrivningen under 2019 har tagits fram 

av FS och lekmannarevisorns rapport finns också redovisat i årsberättelsen. Vi anser det väsentligt att 

FÅM 2020 beslutar om hur uppdragsbeskrivning. Förslaget ovan bygger i grunden på den 

uppdragsbeskrivning som Riksidrottsförbundet använder och är också i stora delar samma som 

använts under 2019. 

 

 


