Motion: revisor inom distriktets föreningar

Hans Moberg, HRF Haninge Tyresö Nynäshamn

Revisor
Då jag upplever att flera föreningar har svårt att få en revisor i sina föreningar. Så
skulle det var bra om Distriktet skull kunna hjälpa till med en gemensam revisor
till de föreningar som skulle behöva det kanske mot ett gynnsamt arvode

Vi yrkar
Att distriktsstyrelsen verkar för att försöka att skaffa en gemensam revisor för dom
föreningar som så önskar

Distriktsstyrelsen svar på motion
HRF Haninge-Tyresö-Nynäshamn lyfter frågan om stöd i form av hjälp med revisor till
distriktets föreningar. Distriktet känner sen tidigare till att det är svårt att hitta personer
som kan tänka sig att ta kassörsuppdrag i föreningarna och förstår att detta även kan gälla
uppdraget som förtroendevald revisor.
Distriktsstyrelsen har förståelse för att detta är roller som kan vara svåra att tillsätta då de
kräver en viss kompetens, ett visst intresse och det kan i sig vara en svårighet i ett läge där
det redan kan vara en utmaning att hitta engagerade till olika förtroendeuppdrag.
Distriktsstyrelsen menar att revisorsuppdraget inte är ett uppdrag som under hela året
kräver mycket tid och engagemang. Distriktsstyrelsen tror att en utökad samverkan
mellan föreningarna, kanske med distriktets hjälp att samordna detta, med fokus på att
försöka hjälpa varandra med just revisorsuppdraget skulle kunna vara en väg till lösning.
Distriktet har under året lyft frågan kring behov av kassör och en gemensam lösning för
detta, förslagsvis görs en översyn av både kassör och revisor för att se över behovet och
utifrån det ta fram en gemensam lösning som kan fungera bra för föreningarna.

Distriktsstyrelsen yrkar därför avslag på motionen och yrkar följande:
Att distriktsstyrelsen ger kansliet i uppdrag att i dialog med distriktets föreningar
kartlägga behovet av stöd med kassör och revisor.

Att distriktkansliet utifrån kartläggning tar fram ett förslag på upplägg i syfte att
underlätta för föreningarna i denna fråga.

Att förslaget presenteras i samband med höstmötet 2022, så att föreningarna utifrån
detta kan förbereda årsmöten 2023.

