Revisorernas berättelse för Dragon's Den, verksamhetsåret 2009-2010
Årets utskällning
- Ekonomikontroll och ekonomistyrning
Man har ingen kontroll från styrelsens sida vad gäller LinCons utgifter eller inkomster. Inga beslut
hamnar därför i protokoll och ekonomiska beslut är därför omöjliga att följa.
Man var inför LinCon osäker på om utfallet skulle bli bra eller inte – detta beror antagligen på att
man inte har koll. Styrelsen bör ha koll på ekonomin och göra en ekonomisk kalkyl inför alla
projekt såsom LinCon och andra större aktiviteter.
Budget för året verkar saknas. Styrelsen använde den enligt uppgift en gång i början av året på sitt
första styrelsemöte och sedan glömdes den bort. Budgeten bör finnas med och följas under hela
året.
Bokföringen verkar ske stötvis under några få tillfällen, mestadels i slutet av verksamhetsåret, vilket
medför att man inte har bra kontroll över ekonomin under året. T ex fann vi inga ekonomiska
rapporter på styrelsemötena. Kassören kan därför inte redovisa hur de olika budgetposterna ligger
till under årets gång, vilket gör det svårt för styrelsen att utöva ekonomistyrning. Man vet helt
enkelt inte hur ekonomin ser ut under året eller hur den stäms av mot budget.
- Bidrag
Styrelsen verkar heller inte ha sökt träffbidrag och lokalbidrag från Sverok. Detta bör styrelsen
genast åtgärda och kontinuerligt söka i fortsättningen. Man bör ockspå kolla om det finns
kommunala bidrag att söka.
Årets hyllning
- Ekonomikontroll
Verksamhet som bär sig själv-principen verkar följas. Man har inte några problem att lägga pengar
på nya verkamheter, vilket är modigt och bra. Principen att alla verksamhetr i slutändan ska bära
sina kostnader är bra. Detta gör att man kan expandera verksamheten utan begränsning. Goda
exempel är figurspelslokalen och DefCon.
LinConledningen gjorde en regäl genomgång av LinCons utgifter och intäkter, vände och vred på
alla kostnader och begränsade dessa. Detta medföljde bättre kontroll över utgifter och intäkter samt
medverkade sannolikt till det goda resultatet. Styrelsen bör fortsätta med denna typ av
ekonomistyrning för hela verksamheten.
- Verksamheten
Verksamheten har utökats dramatiskt under året. Dels har ett vampyrlajv startats, ett minkonvent
genomörts och en ny verksamhetslokal startats med nästan daglig verksamhet. Fantasiskt!
LinCon gick med en fantastisk resultat vilket gör att vi är tillbaka i den trygghet som en kvarts
miljon på banken medför. Det betyder att föreningen skulle överleva ett helt misslyckat LinCon
samt att vi har större möjligheter att starta upp nya verksamheter. Vi har helt enkelt mer flis att spela
för!
Vi är också glada för att vi revisorer fått protokoll att läsa (vilket inte varit fallet vissa tidigare år)
och vi inkluderas i styrelsens kommunikation via epostlistan, vilket gör att vi har bättre insikt i
styrelsens arbete.

Slutsatser
Årets revision har skett enligt god revisorsed och vi har inte hittat några oegentligheter i vare sig
ekonomin eller i verksamheten. Vi rekommenderar därför årsmötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009-2010.

Lars Molle Johansson
Revisor

Fredrik Bonander
Revisor

