Revisorsrapport
Komplement till ansökan om Stöd till barn- och ungdomsorganisationer.
Denna rapport är avsedd för här nedan beskrivna organisation och Region Skåne.
Granskningen gäller organisation

Organisationsnummer

Adress:

Postnummer

Ort

Kontaktperson hos organisationen samt telefonnummer

Kontaktpersonens e-postadress:
Jag har utfört det arbete som beskrivs här nedan, vilket är i enlighet med de
revisorsanvisningar som angetts for granskning av organisationens ansökan om bidrag med
hänvisningen till Kriterier organisationsbidrag till barn- och Ungdomsorganisationer,
Regionala utvecklingsnämnden 2020-08-20, Region Skåne. Uppdraget sammanfattas här och
har som syfte att Region Skåne, som ett komplement till ansökan om organisationsbidrag
(enligt ovan), ska kunna bilda sig en uppfattning om organisationens verksamhet.
1. Jag har kontrollerat att uppgifter i ansökan om organisationens medlemsantal stämmer
mot de lokala föreningarnas medlemsrapporter.
Organisationens totala antal medlemmar mellan 7 och 25 år:

Avvikelser finns:
Avvikelser:

Ja

Nej

2. Jag har kontrollerat:
• den enskilde medlemmens ålder
• att varje medlem är ansluten till en lokalavdelning samt
• att varje enskild medlem for det aktuella underlagsaret aktivt har tagit ställning for ett
medlemskap genom att någon gång under underlagsaret ha betalat medlemsavgift eller
ansökt om medlemskap genom en underskriven handling.
Ange kontrollmetod (t ex via stickprov, noggrann kontroll av en/flera föreningar):

Avvikelser finns:
Avvikelser:

Ja

Nej

3. Jag har kontrollerat att uppgiften i ansökan om antal kommuner i vilka verksamma
lokalavdelningar finns representerade stämmer.
Antal kommuner:

Avvikelser finns:
Avvikelser:

Ja

Nej

4. Jag har kontrollerat att uppgifter i ansökan om antal verksamma lokalavdelningar
stämmer mot distriktsorganisationernas förteckning over verksamma lokalavdelningar som
ska bifogas ansökan.
Antal verksamma lokalföreningar:

Avvikelser finns:
Avvikelser:

Ja

Nej

5. Jag har kontrollerat om organisationen eller dess anslutna lokalavdelningar i
sina stadgar har någon form av valbarhets- eller rösträttsbegränsningar. Om
några begränsningar finns, noteras dessa här.
Avvikelser finns:
Ja
Nej
Avvikelser:

6. Jag har läst organisationens och lokalavdelningarnas stadgar for att
kontrollera att lokalavdelningen är självständig i förhållande till
distriktsorganisationen och att medlemmarna har möjlighet att påverka
beslut om organisationens verksamhet och inriktning. En lokalavdelning anses självständig
om det är lokalavdelningarnas medlemmar som själva beslutar om avdelningens verksamhet
och ekonomi.
Avvikelser finns:
Ja
Nej
Avvikelser:

7. Jag har tagit del av lokalavdelningarnas verksamhetsberättelser för att få in formation om
att organisationens lokalavdelningar varit verksamma under det aktuella underlagsåret och
vilken riksorganisation som lokalavdelningen angett att de tillhör.
Har det vid kontrollen framkommit att någon/några lokalavdelningar angett att de tillhör en
annan riksorganisation, notera det här.
Avvikelser finns:
Ja
Nej
Avvikelser:

8. Ev ytterligare kommentarer:

Ort och datum

Auktoriserad eller godkänd revisor (underskrift och namnförtydligande)

Av Region Skåne utbildad revisor (underskrift och namnförtydligande)

Lekmannarevisor (underskrift och namnförtydligande)

Kontaktuppgifter revisor: e-postadress och telefonnummer

