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Höllviken 2015-03-25 

 

Styrelsens syn på revisionsberättelsen 

 

2013-05-06 behandlade styrelsen i FBK ett underlag som har stor del i ”projekt nya klubbhuset”. Ett 

möte som ägde rum i den förra mandatperioden, som förra årsmötet diskuterade. Dessa handlingar 

reviderades förra årsmötet och lades till handlingarna. 

Studerar man underlaget ser man att den projektgrupp som styrelsen tillsatte för att uppföra det nya 

klubbhuset, som minst 98% av de som på den stora medlemsankäten, svarade att FBK skulle göra, 

har gått mycket grundligt tillväga i hela detta ärende. Det tillsattes även en juristgrupp som 

ansvarade för alla avtal som skrevs. 

Under ”resans” gång sker det med naturlig verklighet en hel del förändringar som på olika sätt 

påverkar det som skall genomföras. Inte minst kostnadsökningar som är svåra att förutse. 

Exempelvis förändrades även förutsättningarna för arrendeavtalet med sjöfartsverket, så att av de 2 

krögare (intressenter), som FBK hade som finansieringslösning i slutet av förhandlingsskedet, efter 

egen analys till slut blev en återstående krögare. Detta är omständigheter som styrelsen inte kunnat 

råda över och som påkallade ändrade handlingsplaner för styrelsen. För att nå det sagda målet. 

Detta är bara exempel på de yttre faktorer som hela tiden ger det pågående projektet nya 

referensramar – men projektet fortsätter.  

Styrelsen har under hela projekttiden varit eniga och överens om hur de aktuella projekten skall 

drivas, även med de ändrade förutsättningar som uppstått under tiden. 

 

Styrelsen har även sedan starten av detta stora projekt för FBK varit noga med att medlemmarna på 

olika sätt hela tiden informerats om projektets fortlöpande.  

Informationen har skett på ordinarie höstmöte och årsmöte över tiden. Bildspel mm har visats och 

frågor har kunnat ställas till projektgruppen. Vidare har styrelsen på hemsidan under byggtiden gjort 

flera text och bildberättelser. Samtidigt har i princip varje månad, via informationsbrevet till 

medlemmarna kommit löpande information om detta projekt. Naturligtvis inte i detalj men 

överskådligt. 



Att informera på rätt sätt är alltid svårt men styrelsen har varit noga med att informera. Kanske inte 

om alla detaljer, men om projektet i stort. Självklart kunde, nu med facit i hand, informationen varit 

bättre, men i en ideell förening, med tidsbrister mm är sådant alltid svårt. 

Detta har således varit ett projekt över flera år. Och projektet blir, med den finansieringslösning som 

valts, inte avslutat förrän investeringen är slutbetalad. Projektet ”nytt klubbhus” är således 

fortfarande ett pågående projekt. 

När nu årets revisorer i FBK, inför årsmötet den 26.3.2015 beslutat att föreslå årsmötet att inte 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet, är den nu sittande styrelsen mycket överraskad över detta. I 

synnerhet som det över den senaste verksamhetsperioden funnits en tät dialog mellan styrelse och 

revisorer. Revisorerna har dessutom som ”bisittare” på många styrelsemöten blivit fullt informerade 

om det som skett. Styrelsen har tacksamt tagit del av deras synpunkter under dessa möten. 

Styrelsen har till revisorerna även över tid överlämnat dokument som styrker det juridiskt korrekta 

handläggandet av projektet. Styrelsen har även över tid gjort korrigeringar helt i enlighet med 

revisorernas påpekanden och åtgärdat flera ”oklarheter” över tid. Detta nämner i och för sig 

revisorerna i sin sista del av sin rapport. 

Styrelsen gör nu en samlad analys av den revisionsberättelse som föreligger och gör då följande 

sammanfattning av situationen och revisorernas förslag. 

Styrelsen tillbakavisar i första hand det beslutsunderlag som revisorerna presenterar i sitt beslut att 

inte föreslå beviljad ansvarsfrihet. 

Projektet har drivits på ett sätt där inte FBK, vare sig skadats eller lidit skada.  

Projektet har drivits utan några som helst inslag av vare sig faktiska eller ens antagbara tecken på 

ekonomisk oegentlighet.  

Styrelsen har tagit in anbud på det nya klubbhuset och antagit det anbud som varit lägst och 

bedömts, vid tillfället, som mest prisvärt för föreningen. 

Styrelsen har arbetat efter att FBK är en ideell förening med alla dess begränsningar. 

Styrelsen medger dock att det funnits vissa brister i den egna attestrutinen när vissa fakturor från 

leverantörer reglerats. Men dessa rutiner är icke enbart hänförbara till projekt husbygge, utan 

fastmer ett resultat av att FBK, som flera ideella föreningar tyvärr har vissa rutinbrister. Styrelsen ser 

allvarligt på detta och kommer att prioritera denna fråga under kommande mandatperiod. Efter 

revisorernas påpekanden har redan nya attestrutiner införts. Men mera finns att göra. Denna frågan 

skall prioriteras. 

Styrelsen noterar att något av de företag som anlitats under året, har visat sig, över viss tid, inte ha 

den ordning man förväntar sig av en leverantör, på sin fakturahantering. Vi har upptäckt dessa 

brister, i samarbete med revisorerna och vidtagit korrigerande åtgärder.  

Inte ens i de senast beskrivna fallen har eller kommer FBK att lida skada eller åsamkas ekonomiska 

merkostnader. Detta anser vi också talar emot revisorernas rekommendation. 

En av de frågor revisorerna belyser är den totala kostnaden för projektet nytt klubbhus. Detta trots 

att projektet har en löptid över minst 5 år framåt. Därför anser inte styrelsen att denna bedömning 

kan göras idag. I den lösning som föreligger idag finns flera fördelar, bla att FBK numera själv äger sitt 

klubbhus, har haft större möjlighet till påverkan av hur det skall utformas än om extern ägare byggt 



det och är framför allt inte är beroende av en extern ägare och eventuella framtida förändringar hos 

denne. 

  

Grunden för denna slutsats från styrelsen, ligger i att kommunens planer, som ytterst påverkar FBK,s 

verksamhet och arrendetiden, per idag inte kommer att kunna starta med förändringsarbetet i vårt 

område förrän efter minst 7-8 år. Om det ens kommer att genomföras över huvud taget i den 

ekonomiska verkligheten. Otroligt många faktorer spelar in här. Faktorer som FBK inte ens kan 

påverka. Får vi ett förlängt arrendeavtal, kanske löpande efter de 7 åren, visar sig det nya klubbhuset 

vara ett ytterst lönsamt projekt. Men bara det faktum att arrendetiden förlängs med ett år i taget, 

påverkar projektet positivt. 

Skulle det visa sig att kommunen eller Sjöfartsverket, helt eller delvis, avskriver alla planerna på att 

fullfölja avsiktsförklaringen kommer ett helt nytt läge att uppstå. 

Styrelsen i FBK, som är en ideell förening, har över året arbetat i en ny organisation, en organisation 

som årsmötet godkänt med de nya stadgarna. Detta innebär en decentraliserad beslutsordning och 

verkställande.  

Samtidigt innebär detta att varje sk. styrgrupp i sig är autonoma inom sitt ansvarsområde, men skall 

följa direktiv och regelverk. Styrelsen har i sig sedan det yttersta ansvaret. Detta nya styrsätt bygger 

på enskilda, förtroendevaldas engagemang och kunskaper. Det kan därför under året vara så att det 

visar sig att olika orsaker spelar in för den enskilde, på sätt att denne inte kan utföra det uppdraget 

som var planerat. I detta fall kan man inte jämföra med företagsvärlden, utan styrelsen tvingas då att 

inom sig göra vissa förändringar i sin organisation. Detta har i år skett vad gäller posten som 

kassör/controller där styrelsen i det senare skedet gjorde en organisatorisk förändring som innebar 

skifte på denna post i styrelsen. Av detta följde att årets bokslut försenades och årsmötet fick flyttas 

fram. Detta beklagar styrelsen. 

Inte heller detta har skadat FBK utan fastmer gett oss tid att än mer analysmässigt granska våra 

rutiner. Ett internt revisionsarbete av arbetssättet har påbörjats med stöd av SISU medel.  

Styrelsen har till föreningens revisorer överlämnat alla underlag. 

Styrelsen har nu, efter mottagande av revisionsberättelsen, till en utomstående revisionsbyrå 

överlämnat underlag för bedömning, inte av bokslutet, men av underlaget för föreningens valda 

revisorer, där de föreslår att årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Vi gör detta för en 

opartisk analys av just denna allvarliga fråga. Styrelsen anser inte att kravet på att inte föreslå 

beviljad ansvarsfrihet för hela styrelsen, är en korrekt analys av läget. 

Inte på något vis för att klandra revisionen, utan istället för att få en opartisk genomlysning av det 

korrekta, i föreningens revisorers rekommendation, att inte förorda ansvarsfrihet. 

 

 

 

Sammantaget   

Hela styrelsen ställer sig bakom det beslutsunderlag som ligger till grund för projektet nya klubbhuset 

och samtidigt de förändringar som av nödvändighet måst vidtas under projekttiden, för att få hela 

detta projekt ”i hamn”. 



Styrelsen anser inte att FBK åsamkats skada i och med projektet, eller att styrelsen företagit åtgärd 

eller på annat sätt gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsanspråk.  

   

Vilket är grunden för att inte bevilja ansvarsfrihet, enligt gällande regelverk. 

 

Revisorerna har inte heller i sin rapport pekat ut någon enskild styrelseledamot som skulle ha orsakat 

någon skada för FBK eller på annat sätt vara eller bli föremål för en rättslig prövning. 

Styrelsen accepterar däremot de revisionsanmärkningar i övrigt som lekmannarevisorerna gör och 

anser dessa vara av det slaget att det med vissa rutinförbättringar måste vara lösta till höstmötet 

2015. 

 

Bakom dessa slutsatser och beslut ställer sig hela styrelsen i FBK 

 

 

Håkan Gerdbo  / ordf. 

Pål Jensen  / v ordf. Ansvarig hamn och husgruppen 

Susanne Thomé / tf controller och kassör samt ungdomsansvarig 

Robert Hansson  / Sekr och ansvarig Aktivitet 

Jonas Jönsson  / ansvarig Miljö 

Bertil Grip  / ansvarig Tävling 

Lars Erik Hansson /  ansvarig Marknad 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


