
Revisionsberättelse för Fripost, föreningen för fri e-post för
verksamhetsåret 2020

Undertecknad revisor, ombedd att revidiera föreningens räkenskaper
och verksamhet för verksamhetsåret 2020 får efter fullgjort uppdrag
lämna följande utlåtande:

Resultaträkningens uppgifter har granskats. Alla intäkter och kostna-
der är styrkta med specifikationer eller kvittenser. Plusgirots, PayPals
och Swish-kontots in- och utgående behållning har kontrollerats utan
anledning till anmärkning. Det är positivt att föreningen planerar att
skaffa sitt eget konto under kommande år, då detta synliggör tidigare
dolda kostnader.

Föreningens verksamhet har granskats. Aktiviteter och utskick har sy-
nats och har funnits vara i god ordning och i överensstämmelse med
föreningens stadgar. Det noteras att föreningen trots de pågånde pan-
demin lyckats genomdriva flera lyckade arrangemang, flera på distans.

Styrelsens verksamhet har granskats. Verksamheten är fortsatt väldo-
kumenterad och tillgänglig online för medlemmarna, även om ledtiden
mellan möte och åtminstone publicerat utkast gärna får bli kortare i
framtiden. Styrelsen har funnits verka i enlighet med föreningens syfte
och stadgar, medveten om intern hållbarhet och med medlemmarnas in-
tresse i första rummet. På två punkter finns anledning till anmärkning.

Årsmötet 2019 uppdrog åt mig att granska styrelsens arbete för ökad
jämställdhet. Som jag rapporterade till årmötet 2020 hade mycket lite
hänt under verksamhetsåret 2019 och enligt protokoll och diskussion
med styrelseledamöter för 2020 gäller detta även för det gågna verk-
samhetsåret. Andra frågor har av förklarliga skäl överskuggat denna,
men jämställdhetsarbetet är ett konkret uppdrag från årsmötet och bör
tas på allvar som sådant. Det saknas i nuläget såväl konkreta mål,
som handlingsplan och uppföljning. Om styrelsen inte själv kan driva
detta arbete rekommenderar jag att en arbetsgrupp tillsätts. Ett alter-
nativ eller komplement är att i god tid tillsätta en valberedning, men
det ska noteras att frågan om jämställdhet är större än styrelsens sam-
mansättning.

Verksamhetsåret under pandemin har varit prövande för alla föreningar
och Fripost är inte ett undantag. På det stora hela har styrelsen han-
terat pandemin bra genom att ställa in arrangemang eller ersätta dem
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med digitala där det går, samt att meddela åtgärder och rekommenda-
tioner för säkert deltagande för de arrangemang som genomförts fysiskt.
En konkret punkt som kan förbättras är dock årsmötet.

Kritik av att årsmötet 2020 alls genomfördes fysiskt har nått revisorn
från enskilda medlemmar. Efter att ha granskat protokoll och talat med
styrelseledamöter finner jag att beslutet att genomföra det fysiskt är
förankrat i föreningens stadgar och värderingar samt är fattat i demo-
kratisk ordning. Att bedömma detta ur smittkyddssynpunkt ingår var-
ken i min kompetens eller mitt mandat. Den demokratiska formen för
genomförandet anser jag dock var bristfällig, specifikt i och med att
medlemmar som deltog via länk endast gavs yttranderätt ej rösträtt1 I
protokollen motiveras detta med flera olika argument. Några av dessa
kommenteras nedan.

• Argumenten som gäller föreningens lokala förankring, samt att
“delta i den demokratiska processen” (stadgar § 2.2) innebär mer
än rösträtt på möten har, anser jag, bärighet under normala för-
hållanden, men haltar stort i tider där vi ombeds begränsa våra
sociala kontakter. I tider där former och tillfällen för aktivt del-
tagande är begränsade blir det tvärt om mycket viktigt att vara
inkluderande på alla tillgängliga sätt.

• Röstlängdens fastställande för personer som deltar via länk borde
rimligen vara en icke-fråga. 2020 deltog 4 personer via länk. Att
på ett hållbart och tillfredställande sätt fastställa identiteten för
ett så litet antal deltagare, åtminstone för de som kan tänka sig
att använda ljud och/eller bild, borde inte bereda några som helst
problem för en förening som Fripost, särskilt med tanke på att
föreningens syfte och verksamhet kretsar kring elektronisk kom-
munikation.

• Frågan om personlig integritet var också viktig, men den kan anses
löst genom de riktlinjer styrelsen redan antagit.

Tillträdande styrelse rekommenderas därför att, om situationen så kräver
även 2022, vidta åtgärder för att möjliggöra för även medlemmar som

12020 var endast yttranden via textmeddelanden möjliga för deltagare via länk,
inför 2021 har detta förbättrats till att tillåta yttranden via tal för den som har
möjlighet och föredrar detta
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vill delta på distans skall kunna göra detta så fullt ut som möjligt, in-
klusive att ingå i röstlängden.

Angående årsmötet är det för övrigt positivt att styrelsen numera infört
ett informellt “motionsstopp” inför årsmötet, samt att årsmöteshandlingarna
kommit medlemmarna till handa i god tid innan mötet.

Sammanfattningsvis är det revisorns förslag att årsmötet beviljar sty-
relsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Göteborg den 29 maj 2021

Andreas Skyman, lekmannarevisor
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Sammanfattning av förslag och anmärkningar

Kommande styrelse uppmanas

• att försöka förkorta ledtid mellan möten och publicering av proto-
koll eller utkast,

• att snarast anta en handlingsplan för jämställdhetsarbetet, alter-
nativt att tillsätta en arbetsgrupp och/eller en valberedning,

• att planera för att låta medlemmar som, om situationen så kräver,
deltar via distans på möten skall kunna göra detta i så full ut-
sträckning som möjligt, inklusive former för rösträtt på årsmötet,

• att se till att motioner och andra årsmöteshandlingar är medlem-
marna till handa i god tid innan årsmötet även fortsättningsvis.


