Revisionsberättelse för år 2020
avseende

Verksamhetsrevision
för

Svenska Geotekniska Föreningen
Undertecknade, av Svenska Geotekniska Föreningen utsedda verksamhetsrevisorer, har granskat
föreningens verksamhetsberättelse och de 17 protokollförda styrelsemötena för verksamhetsåret
2020.
Verksamhetsberättelsen visar att föreningens verksamhet följer upprättad verksamhetsplan i de
3-årsplaner som togs fram som underlag för sektionernas arbete. Under rådande coronatider är det
glädjande att konstatera att utbildningsinsatser och Grundläggningsdagen ändå har kunnat
genomföras digitalt.
När det gäller bedrägeriet under 2018 så fick styrelsen i uppdrag av årsstämman 2019 att ta detta
ärende vidare under verksamhetsåret 2020. Styrelsen har haft kontakt med Lindstedts advokater, som
har låtit meddela att dom i Hovrätten stödjer SGFs sak. Domen har överklagats till Högsta domstolen
men besked har inte kommit om de ämnar ta upp fallet. Därmed har advokatens förslag varit att SGF
skickar kravbrev till Minocta. Undertecknade kan inte se ifall detta kravbrev har översänts till Minocta
eller inte. Frågan kvarstår att hanteras under verksamhetsåret 2021.
Undertecknade kan konstatera att antalet medlemmar i föreningen har ökat under 2020. Per den
31/12 -20 uppgick medlemsantalet till 1 954 st (1 824 st per den 31/12 -19), vilket är glädjande då ett
av målen med den nya organisationen var att fler inom branschen skulle bli involverade i SGFs arbete.
Föreningens räkenskaper granskas av Finnhammars Revisionsbyrå AB. SGFs revisorer har granskat
årsbokslut och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 upprättat av Finnhammars Revisionsbyrå
AB. Dessa handlingar ingår i föreningens verksamhetsberättelse.
Revisorerna har fullt förtroende för den genomgång av räkenskaperna som Finnhammars Revisionsbyrå AB har genomfört.
Verksamhetsredovisningen är utformad enligt god redovisningssed och bedöms ge en rättvisande bild
av föreningens ekonomiska ställning.
Årsbokslutet visar ett negativt resultat om -420 437 kr i jämförelse med ett budgeterat negativt resultat
om -3 666 165 kr, mest beroende på pandemins effekter på samhället och att planerade projekt inte
upparbetades i den omfattning som det budgeterades för. Dock kan det konstateras att föreningens
ekonomi fortsatt är god.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
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