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Granskningsrapport avseende 2018 irs verksamhet fiir Viisterbottens
Idrottsfiirbund samt SISU ldrottsutbildarna.

Undertecknad, av irsmotet vald lekmannarevisor, har granskat verksamheten i Viisterbottens
Idrottslorbund (VIF) och SISU Idrottsutbildarna (SISU). Lekmannarevisoms ansvar tir att
granska verksamheten och prdva om den bedrivs enligt giillande stadgar och irsmdtets
uppdrag. Lekmannarevisor ska iiven granska om verksamheten ur ekonomisk synpunkt och
utifrfln fattade beslut om verksamhetsplan och budget skdts pi ett rationellt s?itt, samt om den
interna kontrollen iir tillrAcklig.

Granskningsunderlag har i huvudsak varit skriftligt material i form av mil-och styrdokument
som stadgar, "Verksamhetsinriktning20lS-2019" faststiillda pi irsmcitet 2018-05-03 lor
respektive VIF och SISU, inliisning av protokoll 2018, Arsberiittelse samt
FrirvaltningsberSttelse 20 I 8.

Verksamhetsinriktningar VIF-SISU utgdr helt fran de nationellt <ivergripande milen mot2025
enligt Riksidrottsstyrelsens strategi ftir svensk idrotts framtid. De regionala mdlen ftr

VIF,SISU har specificerats och lorfydligats i ett antal delmil. Jag har diirut<iver haft en triiff
med LIC (Ltinsidrottschefen) , Niclas Bromark samt foljt hemsidor, nyhetsbrev och digitala
sociala medier, sisom facebook, instagram och twitter. Det ekonomiska resultatet ftir SISU
visar pi ett d,verskott ph 24 790 kr och ftir VIF 29 501 kr, som dverfiirs i ny riikning.

Utvecklingsresorna 2018
1. En ny syn pi triining och tiivling
2. En modern ftirening, som engagerar

3. Inkluderande idrott ftir alla
4. JiimstZilldhet fiir en framgingsrik idrott
5. Ett stiirkt ledarskap

6. Idrotten gor Viisterbotten starkare

Min beddmning Eir att Viisterbottens Idrottsftirbunds och SISU Idrottsutbildamas verksamhet
bedrivs enligt giillande stadgar och arsmdtets uppdrag samt att styrelsen vidtar tillriickliga
htgi;rder ftir att leda, styra, ftilja upp och kontrollera verksamheten. VIF/SISU arbetar tdtt
tillsammans med att ni de uppsatta m61en. Min bed<imning iir att styrelsen ur ekonomisk
synpunkt skoter verksamheten pi ett rationellt siitt utifran faftade beslut om verksamhetsplan
och budget. I de dokument som redovisar VIF/SISU balansriikningar iir de ekonomiska
postema tydligt redovisade.

Skelleftei 2018-03- 1l

894002{939 S|SU
894000€588 ViF

Margarbt S.Zingmark
F<irtroendevald lekmannarevisor


