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Granskningsrapport avseende 2019 irs verksamhet fiir Viisterbottens
Id rottsftirbu nd samt SISU Idrottsutbildarna.

Undertecknad, av irsm<itet vald lekmannarevisor, har granskat verksamheten i Viisterbottens
Idrottsftirbund (VIF) och SISU Idrottsutbildarna (SISU). Lekmannarevisorns ansvar iir att
granska verksamheten och prdva om den bedrivs enligt giillande stadgar och drsm<itets
uppdrag. Lekmannarevisor ska ?iven grangka om verksamheten ur ekonomisk synpunkt och
utifran fattade beslut om verksamhetsplan och budget skdts pi ett rationellt satt, samt om den
interna kontrollen iir tilhacklig.

Granskningsunderlag har i huvudsak varit skriftligt material i form av mil-och styrdokument
som stadgar, "Verksamhetsinriktning 2018-2019" faststAllda pi irsmdtet 2018-05-03 ftir
respektive VIF och SISU, inliisning av protokoll2}lg, Verksamhetsberiittelser samt
Fdrvaltningsberiittelser 2019. Verksamhetsinrikhringar VIF-SISU utg6r helt fran de nationellt
dvergripande milen mot2025 entigt Riksidrottsstyrelsens strategi for svensk idrotts framtid.
De regionala milen ftr VIF,SISU har specificerats och fiirtydligats.Jag har diirut<iver haft en
trliff med LIC (Ltinsidrottschefen) , Niclas Bromark samt ftiljt hemsidor, nyhetsbrev och
digitala sociala medier, sisom facebook, instagram och twitter.

Det ekonomiska resultatet ftir SISU visar pi ett underskott pfl r9z kkr ftir eorg och ftjr VIF ett
underskott pir tt7 kkr for 2org. som riverfiirs i ny r[kning. Underskotten beror i huvudsak ph att
lovade medfinansieringar av projekt fran Region Vtisterbotten och Umei och Skellefte6s
kommuner har uteblivit och/eller kraftigt reducerats. Det finns diirftir skiil fiir styrelsen att
omprciva hur verksamheten ska bedrivas utan offentlig medverkan. Var kontanta
medfinansiering ftir Sport up North har blivit hdgre iin beriiknat samt att sammanslagningen
till RF-SISU V?isterbottens fiirvaltning har medftirt hoga kostnader.

Folkbildning visar p& goda resultat.

o 508 lF i samverkan

e 900 fdreningsbes6k

.92 processer

. Har ndtt 10 procent av befolkningen.

Varav 47 procent kvinnor och 62 procent under 25 6r

Utvecklingsresorna 20 1 9
1. En ny syn pa triining och tiivling
2,. En modern ftirening, som engagerar
3. Inkluderande idrott lor alla
4. Jiimstiilldhet ftir en framgangsrik idrott
5. Ett stiirkt ledarskap
6. Idrotten g<ir V?isterbotten starkare
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Min beddmning ?ir att Viisterbottens Idrottsftirbunds och SISU Idrottsutbildarnas verksamhet
bedrivs enligt giillande stadgar och irsm<itets uppdrag samt att styrelsen vidtar tillriickliga
itgtirder ftir att 1ed4 styra, folja upp och kontrollera verksamheten. VIF/SISU mbetm tittt
tillsammans med att ni de uppsatta m61en. Min bedomning iir att styrelsen ur ekonomisk
synpunkt skdter verksamheten pi ett rationellt sau utifran fattade beslut om verksamhetsplan
och budget. I de dokument som redovisar VIF/SISU balansriikningar iir de ekonomiska
posterna tydligt redovisade.

Rekommendationer

- att styrelsen beslutar om itgiirder ftir dkad styrning, uppftiljning och kontroll av
projektverksamheten

- att styrelsen har punkten ekonomi /uppfttljning och kontroll stiende pi dagordningen.

Skelleftei 2020-04-03

F0rtroendevald/ lekmannarevisor
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