
Sakrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2015 

Svenska Kyrkans Unga Växjö Stift 
Undertecknade förtroendevalda revisorer har granskat verksamheten i Svenska Kyrkans Unga i Växjö 
stift för verksamhetsåret 2015. Verksamheten har under året haft en bred inriktning. 

 
Liksom föregående år har Distriktsstyrelsen under året haft bra närvaro på mötena, men vi ser att 
problemet med att det ofta är samma personer som är frånvarande. Är detta något som styrelsen 
själva arbetar för att undvika? 
 
Styrelsen arbetar på ett strukturerat och tydligt sätt. Vi har fått alla styrelsens protokoll och på 
hemsidan finns vårens protokoll under 2015. Handlingarna är i god ordning och det har lätt gått att 
följa olika ärenden.  

 
Vi vill berömma åter sekreterarna för den tydliga strukturen i protokollen, tänk på att ha samma 
benämning genom alla protokoll: Det är lätt att läsa att-satserna och ärendena är tydligt numrerade.  
Dock ser vi att föregående års påpekande, om att justerarna kontrollerar protokollen så det inte blir 
paragrafer som faller bort eller missas, fortfarande kan förekomma. Vi vill återigen skicka vidare att  
Justerarna kontrollerar protokollen bättre.  
 
Det är kul att se hur styrelsen tagit till sig av föregående års kritik mot beslutsuppföjningen. Detta har 
förbättrats avsevärt.  
 
Vi ser att styrelsen får jobba hårt med att rekrytera nya människor och att allt fler läger ställs in. Vid 
föregående års revision påpekades att interna valberedningen skulle jobba hårdare. Nu ser vi att även 
den är nerlagd i brist på intresserade människor, vi är oroade över denna utveckling men att det 
arbetas med förändring.  
 
Det är glädjande att det i protokollen syns att det är en levande organisation med mycket tankar och 
idéer . 

 
Efter avslutad revision föreslår vi Distriktsårsmötet 2016 för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift: Att 
bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015  
Vetlanda & Köpenhamn 9 mars 2016 
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