Revision av Göteborgs nations styrelse för verksamhetsåret 2019
Av landskapet valda styrelserevisorer samt suppleanter, Niklas Olsson, Josef Thoresen, Noa Nobuoka
och Elin Bergman, lämnar härmed revision av Göteborgs nations styrelse för verksamhetsåret 2020.
Vi har i vår revision utgått från nationens stadgar, styrelse- samt landskapsprotokoll från
sammanträden år 2020 med tillhörande bilagor.
Vi konstaterar inledningsvis att styrelsen följer samma rutiner och arbetssätt som fungerat väl de
senaste åren.
Styrelsen har konsekvent fortsatt med numrerade bilagor och tillförlitliga hänvisningar i motsvarande
protokoll, vilket underlättar översikten för den som navigerar dokumenten, i kombination med att
man nu har en bilageförteckning med sidhänvisningar blir det enkelt att söka efter information i
specifika frågor.
Man har även, efter beslut på Vårlandskapet, börjat föra diskussionsprotokoll. Något som
efterfrågats länge i samband med den årliga revisionen, detta faller mycket väl ut och gör arbetet än
mer transparent och lätt att följa.
Styrelsens löpande arbete med verksamhetsplanen för 2020 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.
Den nyligen tillagda Beredskapsplanen i och med Coronapandemin visar på ett starkt ansvarstagande
och genomtänkta åtgärder, anpassat efter nya direktiv från olika myndigheter.
Vi noterar att svinnrapporteringen fortfarande behandlas och följs upp, samt att man har
vidareutvecklat den för att lättare kunna analysera siffrorna. Dock så känner vi att de ekonomiska
rapporterna överlag inte diskuteras i den utsträckning man kanske förväntar sig, även om ekonomin i
sin helhet berörts mycket, på grund av det rådande läget i och med pandemin.
Protokollen innehåller fortsatt en hel del slarvfel av ren kosmetisk karaktär. Inget som påverkar
styrelsens arbete i sig, men vi vill ändå lyfta att man begär mer utav justerarna, då det i förlängningen
kan uppfattas som oseriöst och dessutom har varit återkommande under en längre period. Vi vill
även föreslå att man ser över någon form av digital lösning för signaturer av protokoll, för att inte
behöva bordlägga i den utsträckning man sett under året.
Trots det gedigna och väl genomförda löpande arbetet under året kan vi inte rekommendera
landskapet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Vi grundar vår rekommendation på att styrelsen inte har lyckats möta kriterierna för sitt arbete enligt
Göteborgs nations stadgar.
I Göteborgs nations stadgar, kapitel 7, paragraf 5, punkt 10, kan man läsa följande:
”Nationsstyrelsen skall, i den mån ej annat stadgar: avge årsredovisning enligt årsredovisningslagen.
Årsredovisning skall avges vid den tidpunkt som krävs för att reviderad årsredovisning skall kunna
behandlas vid jullandskapet.”
Då man inte har lyckats med att utse en ny siffergranskare under året och således inte heller kunnat
presentera ett kontrollerat bokslut för Landskapet att godkänna, så finner vi att man inte uppfyllt
ovan nämnda uppgifter som ålagts styrelsen.
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