Dagordning för årsmöte i
Veterinärer utan gränser - Sverige
Söndag 21 maj 2017, kl 14
Långskeppet, SVA, Ulls väg 2B, Norra Ultuna, Uppsala
1. Årsmötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare att jämte
mötesordförande justera protokollet.
4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning:
 Verksamhetsberättelse för 2016 (bifogas).
 Resultat- och balansräkning för 2016 (bifogas).
7. Revisionsberättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016.
10. Fastställande av budget (bifogas) och verksamhetsplan för 2017.
11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
12. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
a) Beslut om eventuell ansökan om medlemskap i VSF International (bifogas)
b) Beslut om att för närvarande inte ansöka om 90-konto (bifogas)
13. Motioner från medlemmarna.
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter (min. tre, max. sju) och suppleanter (min. tre).
Valberedningens förslag presenteras. Nuvarande styrelse:
 Ett år kvar: JK Larsson (ordf) samt ledamöterna Sofia Daresjö och John-Filip Lundin.
 Mandatperiod avslutad: Ledamöterna Siri Adler Lennström, Ana-Marija Camber, Erik
Jönsson och Elisabeth Persson (kassör) samt suppleanterna Anna Eidenert Eriksson,
Ylva Lindgren, Johan Lindsjö och Emilia Norlund.
15. Val av styrelse: (ordförande), kassör, ledamöter och suppleanter.
16. Val av revisor och suppleant.
17. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande.
18. Övriga frågor (ej beslut).
19. Mötet avslutas.
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Verksamhetsberättelse
Veterinärer utan gränser – Sverige 2016
Organisationsnr 802458–7308
www.vsf-sverige@org
Under 2016 har styrelsen bestått av JK Larsson, ordf (vald 2016-17) Siri Adler Lennström, vice ordf (vald
2015-16), Elisabeth ”Lisa” Persson kassör (vald 2015-16) och Ana-Marija Camber, sekreterare (vald 2015-16,
studentrepresentant). PR/info-grupp: Sofia Daresjö (vald 2016-17), Erik Jönsson (vald 2015-16) och John-Filip
Lundin (vald 2016-17). Suppleanter valda för 2016: Anna Eidenert Eriksson, Ylva Lindgren, Johan Lindsjö och
Emilia Norlund.
Föreningen hade vid årsskiftet 69 medlemmar som betalat avgift för 2016. Styrelsen kommunicerar med
medlemmarna via hemsida (viss information via inloggning) och e-post. Information om verksamheten sprids
även öppet via hemsida och Facebook.
Utöver medlemsavgifter har föreningen tacksamt tagit emot sponsring och annat stöd från företag och
enskilda (se ekonomisk rapport). Föreningen har under 2016 haft Triolab, AniCura och ApoEx som
huvudsponsorer.
Styrelsen har under kalenderåret 2016:













Avhållit årsmötet den 24 april inklusive jubileumsfirande av 5 år sedan föreningen bildades. Föredrag
hölls av Kajsa Celander (viltvård, Malawi) och Siri Adler Lennström (viltvård Namibia och LSPCA, Malawi)
samt Odile Buium, Johan Lindsjö och Lisa Persson (MAWO,).
Genomfört nio protokollförda styrelsemöten varvid det har varierat om styrelsefunktionärerna samlats i
Uppsala eller deltagit via telefon eller skype. Några verksamhets- (genomgång av projekt och andra
aktiviteter) och arbetsmöten med olika antal styrelsefunktionärer medverkande har hållits i Uppsala.
Gett ut ett nummer av medlemsbladet (april 2016).
Arbetat vidare med att uppdatera hemsidan (www.vsf-sverige.org) och att utveckla betalfunktioner.
Ökat aktiviteten (16 poster under 2016 varav 11 under andra halvåret) på Facebook-kontot där vi
rapporterat om projekt, bjudit in till årsmötet, önskat God Jul mm.
Haft en studentgrupp bland veterinärstuderande inom SLU som framför allt bistått med material till
medlemsbladet.
Etablerat kontakt med VSF International och utreder förutsättningarna för eventuellt medlemskap.
Ordförande och vice ordförande deltog i organisationens möte i Berlin i september 2016.
Varit representerad på Veterinärkongressen i Uppsala (nov 2016).
Bidragit med donerad litteratur, ortopediutrustning och klinikkläder till veterinärutbildningen i Zambia
som förmedlats i samband med SLU-lärarutbyte och vid kassörens besök i Zambia november 2016.
Varit representerad vid rundabordssamtal om antimikrobiell resistens (AMR) efter inbjudan från minister
Gabriel Wikström (dec 2016).

Vid årsmötet 2016 beslutades om prioriterade projekt enligt följande (se även ekonomirapport):






Minhundar – fortsatt bidrag till årlig kostnad för minhunden Bufty i Irak, tillhörig MAG.
ZASP i östra Zambia – en projektperiod har avslutats och vi har slutit avtal om fortsatt stöd till ZASP
(Zambian Association for Sustainable Projects), östra Zambia, inkluderande ett projekt avseende
skoltoaletter och ett projekt avseende djurhälsoutbildning (kurser och ”awareness meetings”).
MAWO (Meru Animal Welfare Organization), Arusha, Tanzania – nytt avtal har slutits om ekonomiskt
bidrag till ”Dog Mobile Clinic”. Insamlat klinikmaterial har donerats och volontärtips har förmedlats. Fyra
medlemmar varav två ur styrelsen har varit volontärer hos MAWO under 2016.
Mjölkkooperativ i centrala och södra Zambia – utbildningsinsatser har planerats utifrån MFS-studie 2014
och en aktivitet kunde genomföras i november 2016 i samband med kassörens besök i Zambia.
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LAPS (Livingstone Animal Protection Services/Society), sydvästra Zambia – preliminära kontakter
resulterade i påbörjat samarbete under 2016. VSF har bidragit med resurser till upprustning av
hundgård, fältutrustning och mediciner samt donerat insamlad kirurgisk utrustning och litteratur.
Kassören besökte LAPS i november 2016.
Gethälsa i Mongoliet – bidrag till utrustning och analyskostnader i samband med veterinärstudenters
examensarbete (MFS-projekt).
Viltprojekt – i samband med årsmötet hölls en insamling till Lilongwe Wildlife Center och under 2016
påbörjades kontakter för identifiering av lämpligt projektstöd.
Kambodja – stöd till djurvälfärdsprojekt har beretts vidare men verkar inte kunna realiseras.

19 april 2017

JK Larsson

Siri Adler Lennström

Elisabeth Persson

Ana-Marija Camber

Sofia Daresjö

Erik Jönsson

John-Filip Lundin
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Ekonomisk rapport för 2016
Veterinärer utan gränser - Sverige
Org.nr. 802458-7308
2016-01-01-2016-12-31

Balansrapport

2016-01-01

Förändring

2016-12-31

128 223,42
128 223,42

-29 623,19
-29 623,19

98 600,23
98 600,23

128 223,42

-29 623,19

98 600,23

Eget kapital
2067 Balanserat resultat
2069 Årets resultat
Summa eget kapital

-36 180,75
-1 123,25
-37 304,00

-1 123,25
5 457,58
4 334,33

-37 304,00
4 334,33
-32 969,67

Kortfristigaskulder
2400 Projektmedel ospec
2410 Projektmedel minhundar
2430 Projektmedel ZASP
2440 Projektmedel Dairycoop
2450 Projektmedel MAWO
2460 Projektmedel LAPS
2470 Projektmedel Mongoliet
2480 Projektmedel Lilongwe Wildlife
Summa kortfristiga skulder

-81 030,85
-2 488,57
-1 350,00
-6 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-90 919,42

81 030,85
-43 011,43
1 640,00
3 726,00
-1 469,56
-347,00
-8 000,00
-8 280,00
25 288,86

0,00
-45 500,00
290,00
-2 324,00
-1 469,56
-347,00
-8 000,00
-8 280,00
-65 630,56

-128 223,42

29 623,19

-98 600,23

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
1930 Bankkonto
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Veterinärer utan gränser - Sverige
802458-7308
2016-01-01 - 2016-12-31

Resultatrapport
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Övriga rörelseintäkter
3910 Medlemsavgifter ordinarie
3920 Medlemsavgift stud/pens
3930 Företagsmedlem
3940 Gåvor fr företag m fl
3950 Gåvor fr enskilda
3960 Föreningsaktivitet intäkt
3969 Periodiserade medel
Summa övriga rörelseintäkter

13 750,00
2 375,00
5 000,00
38 250,00
5 070,00
2 300,00
25 288,86
92 033,86

11 250,00
2 125,00
750,00
35 850,00
86 529,00
0,00
-24 482,65
112 021,35

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

92 033,86

112 021,35

-2 300,00
0,00
0,00
-25 490,00
-4 676,00
-28 830,44
-6 653,00
-250,00
-68 199,44

-3 061,00
-40 009,93
-30 020,92
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-93 091,85

23 834,42

18 929,50

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader
5800 Resekostnader inom styrelsen
5810 Porto och div styrelsekostnader
6010 Bankkostnader - förening
6150 Trycksaker, marknadsföring
6230 Webbsida
6420 Revisionsarvoden
6570 Bankkostnader
Summa externa rörelseutgifter/kostnader

-9 544,00
-521,00
-615,00
-1 095,00
-6 393,75
-10 000,00
0,00
-28 168,75

-10 000,00
0,00
-622,00
-6 539,00
-393,75
0,00
-251,50
-17 806,25

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER

-96 368,19

-110 898,10

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

-4 334,33

1 123,25

REDOVISAT RESULTAT

-4 334,33

1 123,25

RÖRELSENS INTÄKTER

RÖRELSENS KOSTNADER
Material och varor
4010 Kostnader föreningsaktiviteter
4011 Projekt minhundar
4012 Projekt LSPCA
4013 Projekt ZASP
4014 Projekt Dairy coop
4015 Projekt MAWO
4016 Projekt LAPS
4030 Bankkostnader - projekt
Summa material och varor
BRUTTOVINST
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Fordelning till prioriterade projekt 2016 enligt budget och specificerade bidrag
Projekt
Minhundar
ZASP

Saldo fran

2015

2 489 kr

Enligt budget

2016

17 5ll kr

950 kr
400 kr
6 050 kr

11 050 kr
12 600 kr
950 kr

MAWO dog clinic

O kr

30 000 kr

LAPS dog clinic
Mongoliet gethalsa
Wildlife, Lilongwe

O kr
O kr
O kr

7 000 kr
8 000 kr
8 000 kr

Toaletter
Djurhalsa
Dairy development

Specificerad gava eller
S{!Onsring
AniCura 25 000 kr
Faddrar 500 kr
Gava 200 kr

Gava 300 kr

-

-

Insamling 280 kr

Totalt
45 500 kr

Forbrukat

2016

O kr

Overfort till

2017

45 500 kr

25 200 kr

-25 490 kr

-290 kr

7 000 kr

-4 676 kr

2 324 kr

30 300 kr

-28 830 kr

1470 kr

7 000 kr
8 000 kr
8 280 kr

6 653 kr
O kr
O kr

347 kr
8 000 kr
8 280 kr

Insamlingskallor 2016
Finansiellt stod (gavor eller rabatter) har under 2016 erhallits fran foljande foretag: AniCura, EqoWeb, Min Veterinar Skaraborg, Scandivet och Triolab. ApoEx,
Rattviks Veterinarklinik och Sveriges Veterinarforbund gav bidrag som erholls i slutet av 2015, dvs <let syns inte i den ekonomiska redovisningen for 2016 men <let
ingick i avsattningama till prioriterade projekt.
Finansiellt stod fran enskilda har varit projektspecificerade gavor i mindre omfattning (se ovan) och i hogre grad ospecificerat. Givama har varit bade medlemmar,
enskilda som formedlat bidrag (swish eller inbetalning) utan koppling till sarskild aktivitet och enskilda som givit bidrag vid forenings- eller foretagsaktiviteter samt
baserat pa tips i "swish-kalendem" och utifran en artikel som beskrev vart arbete med MA WO i Tanzania.
Donation av forbrukningsmedel, klinikutrustning och litteratur har erhallits fran kliniker, foretag och medlemmar samt andra enskilda. Lampliga delar av <let insamlade
materialet har vidareformedlats till vara samarbetsparter, ffa MAWO och LAPS samt till School of Veterinary Medicine, UNZA, Zambia.

w��

Uppsala 2017-04-24

Elisabeth Persson, Kassor, Veterinarer utan granser - Sverige
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FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR
Veterinärer utan gränser – Sverige 2017

INTÄKTER FÖR 2017
Medlemsavgifter
Gåvor (redan erhållna/väntade)

20 000 kr
150 000 kr

FÖRENINGSUTGIFTER 2017
Bank, hemsida
Styrelsekostnader
PROJEKT/AKTIVITETSSTÖD 2017
Projektadministration (aukt rev, bankavgifter mm)
Projektstöd till prioriterade projekt*

25 000 kr
3 000 kr

12 000 kr
130 000 kr

AKTUELLA PROJEKT*
1. Irak - Stöd till MAG (Mines Advisory Group) i arbetet med minhundar avseende kostnader för hälsovård
(utrustning, mediciner mm) och träning samt sponsring av viss andel av årskostnad för minhunden
Bufty som vi har följt sedan 2015 men med uppehåll 2016. VSF: 45 500 kr reserverade från 2016
(samarbete med AniCura).
Föreslås att projektet avbryts om inget nytt avtal tecknas före 2017-06-30 och att AniCura kontaktas
om alternativt projektengagemang.
2. Zambia – Fortsatt stöd till aktiviteter inom landsbygdsutvecklingsprojektet ZASP (Zambian Association
for Sustainable Projects): a) Konstruktion av toaletter vid icke-statliga skolor som ZASP stödjer inkl.
utbildning om handhygien i skolorna. Föreslås att beslut fattas om 15 000 kr till toaletter för
utbetalning 2018. b) Utbildning om djurhälsa och hygien i djurhållning med hjälp av lokala
veterinärassistenter. Föreslås att 10 000 kr avsätts till djurhälsoutbildning under 2017.
3. Zambia - Stöd till utbildning för förbättrad mjölkproduktion inom småbrukarkooperativ i samarbete
med lokala organisationer i centrala och södra Zambia. Workshop hölls i Palabana 2016. Föreslås att
VSF avsätter 6 000 kr (inkl del av reserverat fr 2016) för en workshop 2017.
4. Tanzania- Fortsatt stöd till verksamheten inom MAWO (Meru Animal Welfare Organization), ffa
avseende ”Dog Mobile Clinic” i Terat Ward, Simanjiro District. Mål för VSF är att fortsatt bidra till ökad
djurvälfärd vid t ex infångning av hundar och genom smärtlindring vid kirurgiska ingrepp. Samarbete
med Scandivet. Föreslås avsättning från VSF + Scandivet om 25 000 kr.
5. Zambia – Stöd till LAPS (Livingstone Animal Protection Society) i form av en konsultation av Johnson
Lyimo från MAWO för igångsättning av arbete med åsnors hälsa. Föreslås att VSF avsätter 11 000 kr.
6. Mongoliet – Stöd till utredning av hälsoproblem hos getter i samband med studenters examensarbete
där ht 2016 och slutredovisning väntas. Beslutat av årsmötet 2016 var 8 000 kr och enligt tilläggsbeslut
utifrån ansökan reserverade styrelsen 8 500 kr.
7. Malawi – Stöd till viltprojekt inom Lilongwe Wildlife Centre reserverades av VSF under 2016 om 8 280
kr. Föreslås att projektet avbryts om inte avtal tecknats senast 2017-06-30.
8. Malawi – Nystart för samarbete med LSPCA (Lilongwe Society for Protection and Care of Animals)
avseende “Dog Population Management”. Föreslås att VSF avsätter 15 000 kr.

VSF årsmöte 2017-05-21 p. 12 a)

Förslag gällande:
Anslutning till VSF-International
Bakgrund, information samt förslag till beslut vid VSF-Sveriges årsmöte 2017-05-21

VSF-International
VSF-International är den internationella VSF organisationen (http://vsf-international.org/ )
som fn består av 11 nationella VSF organisationer.
(Österrike, Belgien, Canada, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Portugal,
Spanien samt Schweiz)
VSF-International är registrerat i Belgien där också det finns ett kansli med en deltidsanställd
koordinator.
Organisationen fungerar som koordinerande kraft och som paraply för de nationella VSF
organisationerna. Det är i de nationella organisationerna det praktiska arbetet sker.
Bakgrund
När VSF-Sverige startades upp 2010 var ambitionen att bygga upp en Svensk VSF organisation
byggd på VSF-Internationals generella principer, men med Svensk modell och organisation.
Nu några år senare ser vi att den svenska organisationen har ett gott varumärke med förtroende
på den svenska marknaden, egna projekt som är hållbara och som har fortlöpt en tid och en ekonomi
som visserligen inte är allt för stor, men verkar ha rimlig stabilitet över tid.
Dessutom finns det förhoppningar om att samverkansprojekt med några av marknadens aktörer
ska kunna förstärka balansomslutningen.
Mot bakgrund av detta sökte VSF-Sverige kontakt med VSF-International under 2016, och vi hade
representation vid VSF-Internationals GA (General Assembly) som är det högsta styrande organet
inom VSF-International, i syfte att undersöka om VSF-Sverige skull kunna över tid ingå i VSF-International organisationen.
Initiativet mottogs positivt av VSF-International, och ett förarbete igångsattes för att klarlägga
VSF-Sveriges möjligheter att ingå i organisationen. VSF-Canada utsågs att vara fadderorganisation
för Sverige.

1 (3)
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Övergripande tidplan och ingående moment
2016

sommar

VSF-International GA i Berlin

2016 höst- 2017 vår

Under fadderskap av VSD-Canada förbereder VSF-Sverige
det material/ information som VSF-International behöver för att
kunna uppta VSF-Sverige i VSF-International

Våren 2017

Tar VSF-Sverige fram material/information till VSF-Sverige årsmöte
som kan ta beslutet om att VSF-Sverige formellt ansöker om medlemskap i VSF-International.

2017-05-21

VSF-Sverige Årsmöte – ev beslut om att ansöka om medlemskap
i VSF-International

2017
2017-10-07

sommar

Färdigställande av slutgiltigt material för ansökan för medlemskap
i VSF-International, samt insändande av material.
VSF-International GA i Lissabon
Baserat på det material/information VSF-Sverige tagit fram
kan VSF-International besluta om att uppta VSF-Sverige i organisationen

Vad krävs för medlemskap i VSF-International




För att kunna upptas i VSF-international krävs i grunden att den nationella organisationen
arbetar inom de värderingar och principer som VSF-International har stipulerat.
Styrelsen för VSF-Sverige gör den bedömningen att VSF-Sveriges stadgar och arbete mycket
väl är anpassat för att kunna ingå i VSF-Internationals organisation
 VSF-Sverige måste presentera en lista på de projekt som VSF-Sverige driver och redogöra för
projektet och resultatet/ resultaten av projektet
Styrelsen för VSF-Sverige gör den bedömningen att VSF-Sveriges befintliga redovisning av
organisationens projekt utgör ett gott material. En översättning av befintligt material till
engelska per årsmötet 2017-05-21 behöver dock göras
 VSF-Sverige måste presentera de ekonomiska rapporterna för 3 år tillbaka i tiden
Styrelsen för VSF-Sverige gör den bedömningen att VSF-Sveriges befintliga bokföring och
bokslutsredovisning utgör ett gott material. En översättning av årsredovisningarna
2016-2015-2014 måste dock göras
VSF-Sverige fick frågor efter den presentation som gjordes på VSF-Internationals GA i Berlin
på hur vi genomförde vårt engagemang i vårt stöd för minhundar, närmast inriktat på
hur VSF-Sverige hanterade frågor kring opartiskhet mm i ”post-war” zoner där det politiska
läget kan vara oklart
Styrelsen för VSF-Sverige har i brev redogjort för vårt engagemang och våra grundläggande
principer om obundenhet, neutralitet och att vårt stöd till minhundsverksamheten är helt
och hållet riktad gentemot hundarna som en ”animal wellfare” åtgärd. VSF-International har
mottagit och godtagit denna fördjupade information och denna information kommer ävenledes att ingå i det material i övrigt som sänds till VSF-International för det fall
VSF-Sveriges årsmöte beslutar om att vi ska söka medlemskap i VSF-International
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Konsekvenser av ett medlemskap i VSF-International








Ett medlemskap i VSF-International utgör en möjlighet och en språngbräda till
ytterligare projekt och engagemang inom ramen för VSF-International och/eller
bilateralt med övriga medlemsländer.
Det är styrelsens bedömning baserat på den underhandsinformation vi har tillägnat
oss att medlemskapet praktiskt eller politiskt inte utgör någon begränsning för
VSF-Sverige.
Medlemskapet innebär en medlemsavgift (som i dagsläget i detalj inte är fastställd)
men medlemsavgiftens storlek bygger på den nationella organisationens budget och
ekonomiska omfattning och det är styrelsens bedömning att medlemsavgiften
inte utgör något hinder för medlemskap i VSF-International
Medlemskapet innebär kostnader för framför allt deltagande i VSF-Internationals
mötesverksamhet. Det är dock upp till varje nationell organisation att besluta om
omfattningen av deltagandet och därigenom kostnaderna för detta.
Styrelsen ser i dagsläget att välplanerat deltagande i alla fall VSF-Internationals GA
torde kunna ingå i VSF-Sveriges årliga budget.

Förslag till beslut:
Styrelsen för VSF-Sverige föreslår att VSF-Sverige ansöker om medlemskap i VSF-International.
Med beslutet följer att VSF-Sverige räknar in medlemsavgift och deltagande i minst GA i varje
årsbudget.
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Förslag från styrelsen till VSF-Sveriges årsmöte 2017-05-21
angående 90-konto-ansökan
Bakgrund
Med grund i förslag från en av våra sponsorer och uppfattningen inom föreningen att det är
förtroendeingivande att ha ett 90-konto, vilket innebär att föreningens verksamhet löpande
granskas och bedöms för godkännande av Svensk Insamlingskontroll (SIK), påbörjade VSF-Sverige
under 2015 förberedelser för att uppnå kriterierna för att kunna ansöka om 90-konto.

Genomförda åtgärder
SIK rådfrågades och en första åtgärd var stadgeändringar som genomfördes under 2015. Kraven
för 90-konto innebär även att föreningens ekonomi ska granskas av minste en auktoriserad
revisor. Vid årsmötet 2015 valdes för första gången en auktoriserad revisor som granskat VSFSveriges ekonomi 2015 och 2016.

Bedömning av VSF-Sveriges möjligheter att erhålla 90-konto
Kraven för 90-konto innebär en noggrann projektredovisning och löpande rapportering som
kräver arbetsinsatser som en ideell förening utan anställda kan ha svårt att upprätthålla. Kraven
innebär också att maximalt 25 % av insamlade medel får gå till administration eller
insamlingskostnader. Även det kan vara svårt att klara för en förening som är i uppbyggnadsfas
och där t ex kostnader för hemsidesutveckling snabbt kan nå den nivån.
VSF-Sverige har en omsättning om ca 150 000 kr vilket är för lite för att bära de krav på
begränsade administrationskostnader som 90-konto innebär och våra projekt har inte uppnått
sådan stabilitet att vi löpande kan rapportera och garantera medelsanvändning i den grad som
90-kontokraven innebär.
En av våra samarbetsorganisationer, ZASP, har haft 90-konto i några år men har nu valt att lämna
det eftersom kostnaderna har kommit att uppgå till över 30 000 kr per år på grund av de
omfattande revisionskrav som SIK. Kraven är numera lika höga för föreningar som för större
företag och aktiebolag. ZASP har drygt 500 medlemmar och en omsättning på knappt 800 000 kr.
Om en förening som är betydligt större än vår bedömer att det inte är värt kostnaden att ha 90konto, känns det tveksamt att vi ska ansöka.
De krav som SIK ställer inkluderar detaljerad redovisning av verksamheten hos de
samarbetsparter föreningen har i andra länder. Vi vill naturligtvis ha bra kännedom om våra
samarbetsparter och sköta den ekonomiska delen noggrant men de krav som erhållande av 90konto innebär bedöms inte som rimliga för den begränsade omfattning som verksamheten inom
VSF-Sverige för närvarande har.
a) Styrelsen föreslår därmed årsmötet att besluta att en eventuell ansökan om 90-konto
skjuts på framtiden.
Om ovanstående förslag ges bifall föreligger inte heller krav på att VSF-Sverige ska ha en
auktoriserad revisor. De nu gällande stadgarna (som antogs 2015) anger att årsmötet ska
genomföra val av revisor och suppleant. Det finns inget krav enligt stadgarna att det ska vara en
auktoriserad revisor utan det kravet finns för ansökan om 90-konto enligt SIK:s direktiv.
Skrivningen i stadgarna tillåter att vi väljer mer är en ordinarie revisor.
b) Om förslag enligt a) ges bifall föreslår styrelsen att årsmötet väljer två medlemmar till
ordinarie revisorer och en revisorssuppleant.

