Revisionsberättelse
Till årsmötet i Järf?iIIa SchackSällskap
Vi har granskat årsredovisningen

och räkenskaperna samt styrelsens ftirvaltning

i

Jåirfiilla SchackSällskap för å§ 2017ll8 och 2018/19.
Det är styrelsen som ansvarat ftir råikenskapshandlingarna och ftirvaltningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om redovisningen och ftirvaltningen på grundval av vär revision.
Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär attvi
planerat och genomftirt revisionen ftir att i rimlig grad ftirsäkra oss om att
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vår revision innefattar att
granska underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av
dem samt att bedöma den samlade informationen i redovisningen.

Vi

o

anser att vår revision ger oss

rimlig grund ftir våra uttalanden nedan.

Årsmötesprotokoll upprättades inte efter årsmötet 2018-10-09 vilket bör åtgärdas
snarast. Enligt våra noteringar är Peo Sjölund ansvarig sekreterare vid årsmöte 2018 även
om han var tvungen att awika före mötets slut och överlämna pennan till Jarl Almström.
Som justeringsmän utsågs Tommy Karlsson och Nils Andersson.
På årsmötet 2018 fastslogs att Årstidningen innehåller preliminära utgåvor av
verksamhetsberättelse och ekonomiredovisning från den gångna säsongen samt budget
inför kommande säsong. Årsmötet samlade in synpunkter på dokumenten, som kassören
ålades att föra in, varefter dokumenten skulle fastställas och bifogas årsmötesprotokollet.
Vi revisorer anser att dessa ändringar inte fördes in och att detta bör göras nu och på nytt
fastställas av årsmötet så att dokumenten kan bifogas årsmötesprotokoll 2018.

Stadgeförslag: Årsmötesprotokollet skall upprättas senast en månad efter årsmötet och
anslås på en plats som är tillgänglig för alla medlemmar (lämpligtvis hemsidan).
Stadgeförslag: Preliminära utgåvor av verksamhetsberättelse, ekonomiredovisning och
budget skall göras tillgänglig för alla medlemmar enligt samma tidsregler som stadgas för
kallelsen till årsmöte.

Ekonomiredovisning 2OL7 /2078: Efter granskning av Rev L har våra synpunkter
inarbetats i Rev 2 som fastställs av årsmötet.
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Ekonomiredovisning 201812079: Efter granskning av Rev t har våra synpunkter
inarbetats i Rev 2 som fastställs av årsmötet. Vi anser inför kommande år att noter skall
infogas redan i preliminära utgåvor (läs årstidningen) för de tyngsta posterna avseende
inkomster och utgifter (framför allt antalet betalande medlemmar av olika kategorier).
Detta för att ge medlemmarna ett tillräckligt bra underlag inför årsmötet.
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