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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR TUFF, VERKSAMHETSÅRET 2019/2020 
Efter att ha granskat Tuff berättelse och räkenskaper för det föregående verksamhetsåret, lämnar 
jag nu följande revisionsberättelse. 

Föreningen har lyckats bibehålla en stark kontakt med medlemmarna. Bokföringen har under stora 
delar av verksamhetsåret däremot brustit. Under senare delen av våren har dock styrelsen påbörjat 
en omfattande genomgång av bokföringen och strukturerat upp ekonomin på ett mycket bra sätt. 
Bokföringen och fattade beslut har därför presenterats på ett tydligt och lättöverskådligt sätt vilket 
har förenklat arbetet med revisionen väsentligt. 

Tuff gör ett stort överskott för året och det är viktigt att styrelsen tar en diskussion hur föreningens 
pengar bäst kommer medlemmarna till del. 

Det är viktigt att den verksamhet som Tuff nu har, dokumenteras i stor utsträckning för att säkra 
en fortlevnad av de arrangemang som varit lyckade, och en fortsatt tillväxt i föreningens 
verksamhet. 

Efter granskning av styrelsens verksamhet under föregående år, där inga allvarliga incidenter 
förekommit som har gett anledning till att kraftigt ifrågasätta styrelsens agerande, yrkar jag härmed 
följande: 

Att stormötet beviljar avgående styrelse ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår 

Att årets resultat på +19 482,55 kr balanseras i ny räkning 
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