Revision av Göteborgs nations styrelse för verksamhetsåret 2019
Av landskapet valda styrelserevisor samt suppleanter, Olof Wilske, Josef Thoresen och Niklas
Olsson, lämnar härmed revision på Göteborgs nations styrelse för verksamhetsåret 2019.
Vi har i vår revision utgått från nationens stadgar, styrelsens protokoll från sammanträden år
2019 samt tillhörande bilagor.
Vi konstaterar inledningsvis att styrelsen följer samma rutiner och arbetssätt som fungerat väl
de senaste åren, vi finner därför ingen anledning till anmärkning.
Styrelsen har konsekvent fortsatt med numrerade bilagor med tillförlitliga hänvisningar i
motsvarande protokoll, vilket underlättar översikten för den som navigerar dokumenten. För
att göra styrelsens arbete än mer lättillgängligt förordar vi att man även numrerar de faktiska
bilagorna, inte enbart i ett register.
Styrelsens löpande arbete med verksamhetsplanen för 2019 är tydligt och lätt att följa, samt
hålls uppdaterat genom hela verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen redovisar tydligt de
ämnen som har diskuterats och arbetats med under årets gång.
Styrelsens fortsatta arbete med den efterfrågade transparensen har inkluderat att försöka synas
mer utåt för nationens medlemmar för att de på så sätt ska känna en tydligare inkludering i
arbetet och som att styrelsen finns där för medlemmarnas intressen, främst genom
presentation med text och bild på nationens hemsida. Styrelsens arbete framstår fortsatt som
transparent överlag.
Det fortsatta arbetet kring övertagandet av festsalsverksamheten har varit väl genomfört och
går tydligt att följa genom hela processen. Det märks att styrelsen lagt särskild omsorg kring
vad som bör anses vara en av de viktigaste frågorna för nationens framtid.
Vidare har vi noterat att punkten för Svinnrapportering har försvunnit från föredragningslistan
i november och december, men att bilagorna fortfarande finns med. Oavsett om det innebär
att Svinnrapporterna fortfarande diskuteras, men under någon annan punkt eller om man valt
att inte diskutera frågan vidare utan bara synliggöra siffrorna, så vore det bra om anledningen
framgick på något sätt i tidigare protokoll. Främst då det har jobbats med under en längre tid
och rör nationens ekonomi.
En sista notering, som mest får anses vara indicier, är att protokollen i sig innehåller en hel
del slarvfel av ren kosmetisk karaktär. Där man exempelvis glömt att skriva ut vad för beslut
som tagits per capsulam, enstaka stavfel eller grammatiska felaktigheter. Inget som påverkar
styrelsens arbete i sin helhet och något som också är lätt åtgärdat av noggrannhet i justering
samt renskrivning.
Sammanfattningsvis anser vi att styrelsens arbete har präglats av den aktsamhet och
noggrannhet man kan förvänta sig. Mot ovan bakgrund anser vi att styrelsen för Göteborgs
nation verksamhetsåret 2019 bör beviljas ansvarsfrihet.
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