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Styrelsen för Föreningen Stockholms Katthem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Föreningen Stockholms Katthem (Katthemmet) är en ideell förening som grundades 1990. Föreningens
huvudsakliga syfte är enligt stadgarna att arbeta för att kattens rättsliga och sociala status förbättras samt att hjälpa
övergivna och nödlidande katter och omplacera katterna till nya hem. I detta ingår att genom olika aktiviteter samla
in pengar då verksamhetens drivs uteslutande genom privata gåvor och är beroende av ett stort antal frivilligas
arbetsinsatser.
Vi har ett samarbete med Agria djurförsäkring, som innebär att vi försäkrar katterna som finns i verksamheten.
Köpare av katten erbjuds att överta försäkringen. Föreningen får viss provision från Agria. Vi chipmärker och
registrerar alla våra katter. Vi kastrerar också alla katter som uppnått lämplig ålder.
Vi är medlemmar i riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet (SVEKATT).
Katthemmet har fem heltidsanställda: en verksamhetschef, två utbildade djurvårdare och två kattskötare.
Vi är medlem i arbetsgivar-organisationen Fremia, och vi tillämpar kollektivavtal med Unionen och med
Kommunal-arbetareförbundet. Vi har två utbildade skyddsombud på arbetsplatsen.
Volontärverksamheten är grunden i Katthemmets verksamhet. Vi har i snitt 12 fast ansvariga och ca 80
regelbundet återkommande volontärer som sköter katternas omvårdnad utanför kontorstid. Volontärerna
utför sitt ideella arbete i form av ett eller två pass om dagen (vardagar ett pass på kvällen, helger ett
förmiddags- och ett eftermiddagspass) 365 dagar om året. Volontärerna sköter bland annat städning i
kattburar, utfordring av katterna och medicinering av de katter som behöver det. De är också en viktig del
i den socialisering som en del katter behöver.
Katthemmet har under verksamhetsåret haft 237 katter placerade i akuthem. Akuthemmen ingår som en aktiv del i
Katthemmets verksamhet.
Föreningens aktiviteter och administration, som bokföring, medlemsregister, hemsidan, sociala medier,
volontärsamordning med mera sköts av volontärer. Samtliga volontärer arbetar helt ideellt, så även
styrelsen.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar, faddrar, gåvogivare, volontärer och alla andra som har bidragit till
katthemmets verksamhet under 2021 och därmed gjort det möjligt att rädda och hjälpa ett stort antal
katter till nya hem.
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Främjande av föreningens ändamål under räkenskapsåret
Föreningens ändamål är att omhänderta och omplacera hemlösa katter samt att arbeta för att höja kattens status i
samhället. Följande resultat har under året uppnåtts i syfte att främja ändamålet:
Omhändertagande och omplacering (försäljning) av hemlösa katter
Vi har under år 2021sålt 315 (426 år 2020) katter vilket är färre än tidigare år. Detta beror på att vi har haft många
katter med omfattande behov av veterinärvård.
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Sålda katter 2021 katternas ursprung

Alla katter säljs till samma pris, 2 500 kronor.
Arbete för att höja kattens status
Enligt stadgarna ska föreningen arbeta för att höja kattens status. Via vårt medlemskap i SVEKATT som tillämpar
en No kill policy har vi bidragit till det arbetet.
Stockholms Katthem ger varje år ut en kalender. Kalendern kunde i år köpas på Katthemmet eller beställas direkt
via hemsidan och såldes även i flera djuraffärer.
Temat för 2021 års kalender är ”Myter om katten” och vi vill med det temat visa på graden av missförståelsen av
katter genom att avslöja de vanligaste myterna om katter.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Vi mottog ett stipendium om 25 000 kronor från Heymans Stiftelse samt ett bidrag om 50 000 kronor från
Djurskyddet Djurvännerna i Stockholm, Dessa pengar ska användas till att installera AC på katthemmet
för att komma tillrätta med den höga temperaturen under sommarmånaderna.
Som en del av arbetet med att få en budget i balans samt för att täcka upp för stora och ständigt ökade
veterinärkostnader höjdes priset på en katt med 500 kronor till 2 500 kronor den 1 juni 2021.
I december 2021 ingick vi avtal med Hills om sponsring av kattmat, Hills kommer bland annat att sponsra
katthemmet med 2000 kg kattmat under år 2022.

Under 2021 har vi uppdaterat larmet i byggnaden, vår hyresvärd har bistått med 45 000 kronor vilket var
hälften av kostnaden. Vidare har bergvärmen reparerats, fönsterfodren har målats och en större justering
av ventilationsanläggningen har utförts.

Påverkan av Covid-19
Vi följde rådande rekommendationer och restriktioner och ställde in våra event och Café Katt i början av
2021. I augusti startade vi på nytt med Café Katt och anordnade sedan caféet samt vår höst och
julmarknad under hösten. I januari 2022 valde vi att pausa Café Katt igen mot bakgrund av den nya
smittspridningen och nya restriktioner. Eftersom restriktionerna togs bort i februari så återgår vi till
normal verksamhet i mars och planerar för att arrangera Café Katt och våra marknader enligt plan under
2022.
Vi har fortsatt med våra bokade besökstider där man bokar en tid för att träffa katterna och kan boka en
katt på plats. Vi har utökat tiderna så att fler kan boka in sig och vi upplever att detta upplägg har fungerat
bra.

Styrelsens arbete
Styrelsen har sedan årsmötet i mars 2021 bestått av:
Sarah Nodbrant ordförande, vald av årsmötet på ett år
Ewa Edström vice ordförande
Carina Lekare ledamot/sekreterare
Kristina Westvall ledamot / kassör
Heli Thomé ledamot
Aleksandra Maciaga ledamot
Pierre Söderholm ledamot
Monika Gyllander suppleant
Anna Lindström suppleant
Anita Setterberg suppleant
Patrick Henriksen suppleant
Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande styrelsemöte, under 2021.
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Vi har under år 2021 mottagit stora summor i arv, cirka 6 miljoner kronor jämfört med budgeterade cirka
2,5 miljoner kronor. I och med detta har vi nu möjlighet att se över och renovera lokalerna för att skapa
fler karantänsplatser och därigenom ta in och hjälpa fler katter,
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Idag är föreningen beroende av arv för att verksamheten ska gå runt. Vi arbetar med både intäkter och utgifter för
att på sikt få en budget i balans. Styrelsen har under året fortsatt det arbete som påbörjades tidigare år avseende
översyn av organisationen vilket har skett i en utsedd arbetsgrupp.
Revisorer
Valda revisorer på årsstämman i mars 2021: auktoriserade revisorn Håkan Sten, revisorssuppleant Lisette
Bengtsson, båda från revisionsbyrån Mazars, samt till lekmannarevisor valdes Ingrid Schullström.
Valberedning
Valberedningen består av tre personer utsedda av årsmötet: Birgitta Zazzi, Pia Lindbom King och Cecilia Gomez
Sonesson.

Medlemmar

Vi har kommunicerat med våra medlemmar och månadsgivare med ett kvartalsbrev där vi berättar om
verksamheten och katterna vi omplacerat.

Resultat och ställning
Flerårsöversikt

Allmänna förutsättningar
Antal omplacerade katter
Antal medlemmar

2021
315
543

2020
426
558

2019
328
421

2018
401
549

Resultat (tkr)
Resultat exkl arv och gåvor
Arv och gåvor
Årets resultat

-3 952
8 643
4 691

-3 763
3 115
-648

-4 302
5 041
739

-3 002
3 020
18

Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr)

25 104

19 830

20 428

19 769

Definitioner
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Under år 2021 hade föreningen 543 medlemmar mot 2020 års 559 medlemmar.
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Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter

2
3
4
5

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

6, 7
8
9

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

106 800
8 643 262
477 598
1 288 261
277 796
10 793 717

156 800
3 115 692
409 355
1 320 175
78 206
5 080 228

-5 638 489
-214 246
-247 444
-6 100 179

-5 325 621
-168 324
-233 199
-5 727 144

4 693 538

-646 916

Resultat efter finansiella poster

-2 560
-2 560
4 690 978

-1 004
-1 004
-647 920

Resultat före skatt

4 690 978

-647 920

Årets resultat

4 690 978

-647 919

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Not

2021-12-31

2020-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

10
11

12 286 475
57 667
12 344 142

13 038 722
117 667
13 156 389

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

12

367 428
367 428
12 711 570

60 725
60 725
13 217 114

68 906
68 906

83 623
83 623

31 703
109 830
565 482
707 015

29 077
153 247
108 291
290 615

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

11 939 490
12 715 411

7 192 071
7 566 309

SUMMA TILLGÅNGAR

25 426 981

20 783 423

TILLGÅNGAR

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Penneo dokumentnyckel: M5TIY-8ZOPJ-GEOBN-KC83P-HPEVH-82E7U

Anläggningstillgångar

Föreningen Stockholms Katthem
Org.nr 802015-4517

Balansräkning

7 (13)

Not

2021-12-31

2020-12-31

512 108
19 317 949
4 690 978
24 521 035

512 108
19 965 868
-647 919
19 830 057

320 296
30 281
64 329
491 040
905 946

281 385
32 741
64 837
574 403
953 366

25 426 981

20 783 423

Eget kapital
Grundkapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Ingående eget kapital 2020-01-01

Grundkapital

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

512 108

19 965 868

20 477 976

-647 919

-647 919

19 317 949

19 830 057

4 690 978

4 690 978

24 008 927

24 521 035

Årets resultat
Utgående eget kapital 2020-12-31

512 108

Förändringar eget kapital 2021
Årets resultat
Utgående eget kapital 2021-12-31

512 108
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen.
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

4
10
20

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Not 2 Erhållna gåvor
Gåvor
Sponsorer
Arv och testamente
Summa

2021
1 925 340
313 731
6 404 191
8 643 262

2020
1 698 609
273 485
1 143 598
3 115 692

Föreningens verksamhet bygger på ideella arbetsinsatser. Totalt har cirka 150 personer
varit engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis. Det ekonomiska värdet av insatsen har inte
beräknats.

Not 3 Erhållna bidrag
Anställningsstöd
Summa

2021
477 598
477 598

2020
409 355
409 355
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Anläggningstillgångar

Not 4 Nettoomsättning
Omplaceringar, intagningsavgifter
Katthemskalender inkl porto
Försäljning

Not 5 Övriga intäkter
Ersättningar försäkringsbolag
Provisioner
Övriga intäkter

Not 6 Ändamålskostnader
Foder
Veterinär o Medicin
Sand
Chipregistrering
Försäkringar
Förbrukning
Lokalkostnader
Telefon
Personalkostnader enligt not 7
Övriga personalkostnader
Bil o resekostnader
Volontärer
Avskrivningar
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2021
668 468
452 430
167 363
1 288 261

2020
773 920
415 294
130 961
1 320 175

2021
116 630
50 578
110 588
277 796

2020
42 982
35 224
0
78 206

2021
166 797
1 153 788
106 788
25 130
115 044
173 704
933 174
20 178
2 010 167
16 602
76 227
28 643
812 247
5 638 489

2020
199 808
1 235 594
88 387
29 550
124 548
174 139
512 152
18 552
1 931 272
17 921
92 325
50 679
850 694
5 325 621
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Not 7 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Verksamhetschef
Övriga anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Not 8 Insamlingskostnader
Katthemskalender inkl porto
Övrig försäljning
Utskick och annonsering
Betalningsförmedling
Advokatkostnader
Svensk Insamlingskontroll
Tillsynsavgifter

Not 9 Administrationskostnader
Medlemsinformation
Program, licens och domänkostnader
Revision
Redovisning löner
Försäkringar
Kontorsmaterial
Bankkostnader mm
Övriga administrationskostnader
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2021

2020

4
1
5

4
1
5

457 359
1 038 669
1 496 028

427 302
1 044 656
1 471 958

32 997
481 142
514 139

63 221
396 093
459 314

2 010 167

1 931 272

2021
92 840
58 129
15 180
11 921
29 820
5 000
1 356
214 246

2020
60 698
63 544
13 250
10 718
12 480
5 000
2 634
168 324

2021
24 810
49 553
72 776
17 789
8 416
33 348
33 347
7 405
247 444

2020
12 860
60 139
65 750
16 118
9 484
28 572
31 543
8 733
233 199
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Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021-12-31
17 428 184
17 428 184

2020-12-31
17 428 184
17 428 184

Netto anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

17 428 184
-4 389 362
-752 247
-5 141 609

17 428 184
-3 637 228
-752 234
-4 389 462

Utgående redovisat värde

12 286 575

13 038 722

2021-12-31
652 300

2020-12-31
652 300
0
652 300

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Netto anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

652 300

-60 000
-594 633

652 300
-436 173
0
-98 460
-534 633

57 667

117 667

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

60 725
306 703
367 428

60 725

Utgående redovisat värde

367 428

60 725

Utgående redovisat värde
Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav

652 300
-534 633

60 725
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Sarah Nodbrant
Ordförande

Ewa Edström

Carina Lekare

Aleksandra Maciaga

Pierre Söderholm

Heli Thomé

Kristina Westvall

Min revisionsberättelse har lämnats

Håkan Sten
Auktoriserad revisor
Min granskningsberättelse har lämnats

Ingrid Schullström
Lekmannarevisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Föreningen
Stockholms Katthem för år 2021.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

Enligt min uppfattning har årsredovisningen 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.

•

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

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

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Föreningen Stockholms
Katthem för år 2021.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Penneo dokumentnyckel: 1NTZW-EBNL8-TKMEV-7E6PQ-A8KQL-V2JOU

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm

Håkan Sten
Auktoriserad revisor
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