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Revisionsberättelse 

Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Järfälla Hockey Club för 

räkenskapsåret 2017/2018. 

Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och förvaltningen. Revisorns ansvar är att uttala 

sig om årsbokslutet och förvaltningen då jag blivit utvald att utföra revisonen.  

Revisionen har efter bästa förmåga, utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Detta innebär 

att jag har genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsbokslutet inte innehåller 

väsentliga fel.  

Jag har granskat styrelseprotokoll och kallelser samt fakturor och andra underlag för ersättningar i 

räkenskapshandlingarna. Jag har också granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 

föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens 

stadgar.  

Jag anser att denna revision givit mig rimlig grund för nedanstående uttalande:  

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild av 

föreningens resultat och ställning.  

Årets underskott, på ca 383 tkr, jämfört med det budgeterade underskottet om ca 200 tkr är direkt 

relaterade till Järfälla Hockeys A-lag. Styrelsen har under verksamhetsåret anslagit  

100 tkr extra för att rekrytera spelare. Detta var en direkt nödvändighet för att kunna nå det 

sportsliga målet att hålla A-laget kvar i Division 2. Styrelsen har också under året bytt ut tränaren för 

A-laget vilket medförde en merkostnad om ca 70 tkr.  

Revisorn rekommenderar starkt att styrelsen framåt bör ha en utsedd person som är 

personalansvarig. Under verksamhetsåret har kommunikationen mellan personalen och styrelsen 

skett av flera olika ledamöter vid olika tillfällen. Detta har skapat viss förvirring om vad som gäller och 

i vissa fall har kommunikationen skett på ett icke professionellt sätt. 

I revisionen av Järfälla Hockeyclub finns det inget som tyder på att någon av styrelsens ledamöter 

skall ha handlat i strid med svensk lag, föreningens stadgar eller i övrigt agerat mot föreningens 

medlemmars uppfattade intresse.  

Jag vill därmed tillstyrka att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2017/2018. 
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