FÖRTROENDEVALD KLUBBREVISOR

Revisorsrapport
Rapporten gäller iakttagelser från granskningen av klubbens rapportering av medlems- och
föreningsuppgifter för underlagsåret 2016.
Jag har som vald klubbrevisor genomfört den granskning som jag har kommit överens med klubben ovan
om.
Granskningen gäller organisationens medlems- och föreningsredovisning per den 31 december år 2015.
Granskningen har jag gjort för att MHF-Ungdoms (förbundet) revisor ska kunna bedöma om
organisationens uppgifter är riktiga.

Här sammanfattas granskningen som jag har genomfört:

A. Medlemmar
1.

Jag har tagit del av underlag (förteckningar eller motsvarande) som visar antalet medlemmar som är
anslutna till organisationen. Jag har kontrollerat, genom stickprov om 10% eller mint 5 medlemmar, att
de innehåller följande uppgifter:

2.



Medlemmens ålder



Att medlemmen är medlem i föreningen.



Att medlemmen har rösträtt.



Att medlemmen aktivt har tagit ställning för ett medlemskap under underlagsåret.

Jag har:


Räknat antalet anslutna medlemmar som enligt underlaget är mellan 6 och 25 år (det vill säga som
är födda mellan åren 1990 och 2009)

B. Klubben
1.

Jag har tagit del av underlag som visar att medlemsföreningen:


har antagit MHF-Ungdoms stadgar



har en vald styrelse



har minst 60 procent medlemmar i åldern 6–25 år



bedriver verksamhet som inte bara är av tillfällig karaktär.

FÖRTROENDEVALD KLUBBREVISOR

Rapport över granskningens utfall
Revisorsrapporten gäller följande Klubb:______________________________________________
Jag har granskat ________________(antal) slumpvis utvalda medlemmar ur klubbens medlemmar.
Kommentarer om avvikelser från kraven enligt A.1:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Jag kom fram till att klubben har _____________stycken medlemmar (mellan 6 och 25 år).
Jag kom fram till att klubben totalt har _____________stycken medlemmar.
Kommentarer om avvikelser från kraven enligt A.2:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Jag har funnit att följande punkter uppfyller enligt B.1


har antagit MHF-Ungdoms stadgar



har en vald styrelse



har minst 60 procent medlemmar i åldern 6–25 år



bedriver verksamhet som inte bara är av tillfällig karaktär.

Min rapport är enbart avsedd för det syfte som angivits i inledningstexten i denna rapport och för er information
och den ska inte användas för något annat ändamål.

Revisorns kontaktuppgifter
Underskrift: _______________________________________________________________
Datum:___________________________________________________________________
Namn: : __________________________________________________________________
Adress: __________________________________________________________________
E-post: ___________________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________

*Revisorsrapporten ska vara underskriven av revisorn.

