
SÄRSKILD REVISORSRAPPORT  
(bifogas till redovisningen för ungdomsorganisationerna)

Till styrelsen i organisationen

I enlighet med de revisorsanvisningar som Region Blekinge har angett för granskning av organi-
sationens ansökan om regionbidrag upprättas denna rapport. Uppdraget sammanfattas på denna 
blankett och syftar till att Region Blekinge skall kunna bilda sig en uppfattning om organisationens 
verksamhet.

Organisationens totala antal medlemmar mellan 7 - 25 år:

Ange kontrollmetod (exempelvis stickprov eller noggrann kontroll av en eller flera föreningar):

1. Kontroll av uppgifter i ansökan om organisationens medlemsantal mot de lokala föreningarnas 
medlemsrapporter.

2. Kontroll av:

• enskild medlems ålder.
• att varje medlem är ansluten till en lokalavdelning.
• att varje medlem under året har betalt medlemsavgift eller skrivit under handling som 

understryker medlemskapet.

3. Stämmer antalet kommuner i de verksamma lokalavdelningarna mot ansökan.

4. Kontroll av antalet verksamma lokalavdelningar mot distriktsorganisationens förteckning över 
verksamma avdelningar som bifogats ansökan.

5. Finns det valbarhets- eller rösträttsbegränsningar i organisationen eller i lokalavdelningars 
stadgar?



6. Kontroll av organisationens och lokalavdelningarnas stadgar i syfte att fastställa att lokalav-
delning är självständig i förhållande till distriktsorganisationen (medlemmarna beslutar själva 
om avdelningens verksamhet och ekonomi). Medlemmarna skall även ha möjlighet att påverka 
beslut om organisationens verksamhet och riktning.

7. Kontroll av lokalavdelningarnas verksamhetsberättelser i syfte att se om dessa varit aktiva    
under det aktuella underlagsåret. Även kontroll av vilken riksorganisation lokalavdelningen 
angett att de tillhör.

Avvikelser

Har det framkommit avvikelser på någon av punkterna ovan? Notera nedan.

Jag har utfört ovanstående kontroller och denna rapport är avsedd för organisationen

och Region Blekinge.

Ort och datum

Auktoriserad eller godkänd revisor (underskrift) Namnförtydligande (Auktoriserad eller godkänd revisor)

Lekmannarevisor (underskrift) Namnförtydligande (Lekmannarevisor)
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