
Enligt stadgarna ”19 § Ärenden vid årsmötet” 
 Styrelsen föreslår att §12 (nu § 9 nedan) behandlas efter § 8 eftersom utfallet av styrelsens 
förslag påverkar resterande paragrafer. 

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. (11) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) två revisorer jämte ersättare för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 

ledamöter delta;
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 

ordförande;

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte 
fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.  



Skånes Föreningar 

Förvaltningsberättelse 2019 - 2021 

I verksamhetsberättelsen redogörs för Skånes Föreningars verksamhet under 2019 - 
2021 

Balans- och resultatrapport beskriver i ekonomiska termer hur vilka resurser som 
genererats och använts. 

Den huvudsakliga intäkten skedde 2019 genom verksamhetsstöd från Region Skåne. 

Under åren har inga medlemsavgifter tagits ut eftersom det inte bedrivts någon 
verksamhet i föreningen

Olle Möller    Ingemar Holm
ordförande    ledamot

Björna Anders Larsson
ledamot



Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari2019- 31 december 2021

Skånes Föreningar har konstaterat att intresset från medlemmarna under perioden har varit obefintligtt

Under hösten 2019 fanns vssa kontakter i samband med att Sveriges Föreningar skulle lägga sin 
höstkonferens i Lund. Nu blev det inte så

Under våren 2020 bröt covid 19 pandemin ut vilken sedan i olika omfattning höll Sverige i ett grepp 
fram till och med 2021.

Från periodens början 2019 fram till årskiftet togs inga kontakteer från medlemsorganisationernas sida. 
Detta ledde samtidigt till att styfrelsens intresse avtog.

Styrelsen har under verksamhetsåretnbestått av Olle Möller, ordförande, Ingemar Holm, Malmö Ideella 
och Björn Anders Larsson, PIL.
F öreningsråd. 

Styrelsen har haft 4 protokollfört möten under 2019 - 2021. Dock har styrelsen träffats under andra 
former vid några tillfällen. 

I 

Olle Möller Ingemar Holm
ordförande ledamot

Björn Anders Larsson
ledamot



Balansräkning 
Skånes Föreningar 
802476-9419 

Räkenskaps§r: 2019-01-01 - 2019-12 3::. 

Avser perioden: 20::.9-01-01 - 201g-12-::s1 
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Resultaträkning 
Skånes Föreningar 
8024 76-9419 

Räkenskaps�r: 2019-01-01 - 2019-12-31 

1wser perioden: 2019-01-01 - 2019-12-si 

Röre sens intäkter 
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Utskrivet av Olle Möller 2022-05-17 21:32:41 
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Balansräkning 
Skånes Föreningar 
802476-9419 

q_äkenskaps§r: 2020-01-01 - 2020-12·-31 

Avser p<:rioden: 2020-01-01 - 2020-12-,j1 
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SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

BERÄKNA, RESULTAT 

Utskrivet av Olle Möller 2022-05-17 21:29:48 
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Resultaträkning 
Skånes Föreningar 
8024 76-9419 

Räkenskaps�r: 2020 01-01 - 2020-1L-'.j1 

Avser pe:!oden. 2020-01-01 - 2020-12-31 

Rörelsens intäkter 

3umm:'.. rörelsens intäkter 

Rörelsens kos.:n:.der 

Ov, iga externa Kustnader 
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8999 Årets resultat 

Utskrivet av Olle Möller 2022-05-17 21:32:01 
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Balansräkning 
Skånes Föreningar 
802476-9419 

,-,v"'er p2rlcden: 2021-01-01 - 2021-12-31 

TILL(.Å1�.aAR 
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Summa fritt eget .<apital 

Summa eget kapital 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Utskrivet av Olle Möller 2022-05-17 21:28:40 
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Resultaträkning 
Skånes Föreningar 
8024 76-9419 

Räkenskaps�r: 2021-01-01 - 2021-12- .L 

Avsu· perioden: 2021-01-01 - 202_-12-31 

::!.ön Isens intakter 
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Utskrivet av Olle Möller 2022-05-17 21:31:20 
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Revisionsberättelse 

Till årsmötet för Skånes föreningar, org.nr 802476—9419 

Vi har granskat årsredovisningen, bokföringen och styrelsens förvaltning för Skånes Föreningar för 
verksamhetsåret 2019. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning att ge en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som bedöms nödvändig för att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på 
fel. 

Vårt ansvar är att uttala sig om årsredovisningen på grundval av revisionen. Revisionen har utförts 
enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Vi anser att de underlag vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalanden. 

Vi har även reviderat styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2019. Det är styrelsen som har ansvaret 
för förvaltningen. Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. 

Vi anser att de underlag vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid 
med föreningens stadgar. 

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningarna för 2019. 
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Malmö 2022-05-11 
 

Linda Attin    



Revisionsberättelse 

Till årsmötet för Skånes föreningar, org.nr 802476—9419 

Jag har granskat årsredovisningen, bokföringen och styrelsens förvaltning för Skånes Föreningar för 
verksamhetsåret 2020. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning att ge en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som bedöms nödvändig för att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på 
fel. 

Mitt ansvar är att uttala sig om årsredovisningen på grundval av revisionen. Revisionen har utförts 
enligt god revisionssed i Sverige. Jag har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Jag anser att de underlag jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalanden. 

Jag har även reviderat styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2020. Det är styrelsen som har 
ansvaret för förvaltningen. Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på 
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. 

Jag anser att de underlag jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av 
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid 
med föreningens stadgar. 

Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningarna för 2020. 
Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Malmö 2022-05-11 
 

Linda Attin    



Revisionsberättelse 

Till årsmötet för Skånes föreningar, org.nr 802476—9419 

Jag har granskat årsredovisningen, bokföringen och styrelsens förvaltning för Skånes Föreningar för 
verksamhetsåret 2021. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning att ge en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som bedöms nödvändig för att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på 
fel. 

Mitt ansvar är att uttala sig om årsredovisningen på grundval av revisionen. Revisionen har utförts 
enligt god revisionssed i Sverige. Jag har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Jag anser att de underlag jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalanden. 

Jag har även reviderat styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2021. Det är styrelsen som har 
ansvaret för förvaltningen. Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på 
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. 

Jag anser att de underlag jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid 
med föreningens stadgar. 

Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningarna för 2021. 
Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Malmö 2022-05-11 
 

Linda Attin    



Inför årsmöte den 18 maj 2022 

 

Styrelsens förslag  

 

Upplösning av Skånes Föreningar 

 

Vid styrelsemöte den 2022-04-22 diskuterade styrelsen den brist på engagemang och intresse som 
finns för Skånes Föreningar. 

Sedan hösten 2019 har ingen verksamhet bedrivit av föreningen och det har inte funnits några 
kontakter tagna från medlemsorganisationer eller andra aktörer.  

Styrelsen självt tog beslutet hösten 2019 att ligga lågt med arbetet eftersom man redan då märkte 
det obefintliga intresset för verksamheten och den roll Skånes Föreningar var satt att spela. 

För att undersöka intresset för Skånes Föreningar skickades i december ut ett meddelande till de 13 
organisationer som fanns i det senaste medlemsregistret. 

6 organisationer svarade. 5 st (Malmö Ideella, MISO, PIL, Svedala och Helsam) önskade kvarstå som 
medlemmar, en (Kävlinge) höll på att avvecklas och önskade inte kvarstå. 

Styrelsen ser inte detta som ett godtagbart underlag för en regional organisation som skall företräda 
de skånska lokalsamhällena. Ett underlag som under drygt 3 år inte visat något engagemang för att 
gemensamt använda Skånes Föreningar som en lokal och regional utvecklingskraft. 

Vid ett upplösande av organisationen ska det tas beslut om hur innestående medel ska hanteras. 
Styrelsen tycker det är viktigt att innestående medel används till att främja förutsättningarna till lokal 
utveckling i samma inriktning som är syftet med Skånes Föreningar – att stärka organisationers 
möjligheter att lokalt göra skillnad. 

 

Styrelsen föreslår 

• att Skånes Föreningar upplöses 
• att innestående medel överföres till Sveriges Föreningar 

 

Malmö 2022-05-11 

 

Olle Möller 
ordförande 

8 § Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster på två efterföljande 
årsmöten varav ett kan vara extra årsmöte. Perioden mellan dessa årsmöten ska vara minst 3 månader. 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt lokalt 
föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv 
eller motsvarande. 
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