
Revisionsberättelse från Föreningsrevisorerna 
 
 
 
Till Malmö Prides Årsmöte 13 mars 2021 

 
Inledningsvis vill vi som föreningsrevisorer bara lyfta fram och benämna att verksamhetsåret 

2020 varit ett högst ovanligt år att göra revision av verksamhet på. Alla organisationer har 

tvingats uppvisa en anmärkningsvärd flexibilitet för att anpassa sig till den alltjämt pågående 

pandemin. Detta har vi haft med oss i granskningen av Malmö Prides verksamhet 2020. 

 
Vi har i egenskap av föreningsrevisorer varit ålagda att granska föreningens planerade och 

genomförda verksamhet för året 2020. Fokus har legat på att granska huruvida den 

genomförda verksamheten har stämt överens med den planerade. Som föreningsrevisorer 

har vi inte granskat föreningens ekonomi utan hänvisar där till den auktoriserade revisorn 

och dennes revisionsberättelse. 

 
Vi har granskat verksamheten genom att ta del av styrelseprotokoll, protokoll från 

arbetsutskottets möten, föreningens verksamhetsplan för 2021, verksamhetsberättelse för 

2020 samt utvärderingen av 2020 års coronaanpassade festival.  

 
Vi har granskat viktiga beslut, ageranden och förhållanden i föreningen för att kunna avgöra 

om styrelsen eller enskild styrelseledamot agerat på ett sätt som gått emot stadgar eller 

fattade årsmötesbeslut. 

 
Vi anser att vår revision ger oss en i allt väsentligt rimlig grund för att rekommendera 

årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2020. 

 
 
 
 
Peter Sunesson 

Föreningsrevisor 

 
 
 
 
Vilma Seth 

Föreningsrevisor 
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