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Revisionsberättelse efter
verksamhetsåret 2018/2019
Härmed avlägger SFS verksamhetsrevisorer rapport om den granskning som
genomförts av SFS förvaltning och verksamhet under verksamhetsåret
2018/2019. Under året har Linn Lama Davidsson, Johan Wester (till och med
11 april 2019) och Anton Jägare (från och med 11 april 2019) varit
verksamhetsrevisorer.
Revisionen av verksamheten har i synnerhet riktat in sig på att granska
styrelsens löpande arbete. Verksamhetsrevisorerna som avlägger rapport har
av anledningar inte haft möjlighet att närvara under styrelsens och
medlemmarnas möten, vilket innebär att vi inte haft tillgång till
diskussioner som inte finns nedskrivna och upplagda på Team Engine. Det
kan således finnas delar av det löpande arbetet som undgått granskning. En
verksamhetsrevisor har funnits tillgänglig som rösträknare vid per
capsulam-beslut.
Interna rekryteringar och ett ofullständigt bemannat kansli har påverkat
styrelsens förväntade och planerade resultat. Verksamheten har dessutom
under året genomgått en flytt till nya lokaler, vilket inte oväntat tagit tid
från kärnverksamheten.
SFS som organisation är historiskt en ambitiös och kraftfull mot- och
medspelare på arenan för nationell såväl som internationell
utbildningspolitik. För att detta ska förbli SFS position bör fullmäktige
självkritiskt granska det antal och den volym av uppdrag som ges till
verksamheten, såväl politiskt som organisatoriskt. Det är fullmäktiges
ansvar att formulera ett uppdrag som är genomförbart, det är fullmäktige
som beslutar om de som fått förtroendet ges möjlighet att ta tillvara på
oförväntade möjligheter och ögonblick.
Någonting som lämnar utrymme för förbättring är de rutiner som idag finns
för kontakt mellan kansli, styrelse och de övriga förtroendevalda inom
organisationen. Det är inte konstigt om det blir oordning i en ideell
organisation, och det är inget uppseendeväckande med att förtroendevalda
entledigar sig löpande under ett verksamhetsår, och att nya personer därmed
tillsätts. Eftersom att SFS till stor del består av ideella insatser behöver det
finnas resurser inom kärnverksamheten att informera, samordna och
etablera förväntningar med dessa av organisationens övriga förtroendevalda.
När ordinarie verksamhetsrevisor entledigande sig under verksamhetsåret
informerades inte revisorssuppleant, vilket riskerat att negativt inverka på
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granskningen. En ordinarie verksamhetsrevisor kvarstod dock under hela
verksamhetsåret och i praktiken bedöms detta inte ha fått allvarliga följder.
Verksamhetsberättelsen efter det avlagda verksamhetsåret 2018/2019 är av
allt att döma samvetsgrann. Det som inte gått enligt mål och planering
redovisas och förklaras. Verksamhetsrevisorernas bedömning är att styrelsen
arbetat i enlighet med SFS stadga, SFS verksamhetsplan och i enlighet med
fullmäktiges beslut.
Verksamhetsåret har varit det sista och avslutande året för fokusfrågan
Resurser till högre utbildning – och samtidigt det första och konkretiserande
året för den nya fokusfrågan Studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö.
Verksamhetsåret har också innefattat ett riksdagsval som är resurskrävande
att bevaka, kommentera och deltaga i – men där en osedvanligt långdragen
regeringsbildning verkat för studentrörelsens fördel.

Med bakgrund i ovanstående vill verksamhetsrevisorerna föreslå fullmäktige
att
bevilja SFS styrelse och doktorandkommitté för verksamhetsåret
2018/2019 ansvarsfrihet
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