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Revisorernas rapport för Arkivrådet AAS - verksamhetsåret 2013
Undertecknade revisorer, av föreningen utsedda att granska räkenskaper och
förvaltning, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.
Vi har granskat föreningens räkenskaper genom att granska bokslut upprättat av
föreningens professionella revisorer. I detta har vi även gjort stickprov på verifikationer.
Vi har funnit den ekonomiska redovisningen i god ordning och har inget att anmärka på
denna.
Årsredovisningen ger en rättvisande bild i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Vi har inte funnit någon anledning till kritik. Vi har dock, vår vana trogen, några
kommentarer till årsredovisningen.
Medlemsantal och aktiviteter
Det har tyvärr varit en ihållande trend med sjunkande medlemsantal för föreningen,
något som vi som revisorer har påpekat tidigare. Analyser av orsakerna har gjorts av
föreningen och kommande års medlemsutveckling kommer att visa resultatet av
sammanslagningen med Arkivsamfundet.
Vi ser dock allvarligt på detta, och det möjliga sambandet med ett minskat intresse för
föreningens konferens som är och har varit ett viktigt forum för föreningen att nå ut till
medlemmar och andra intresserade.
Revisorerna vill därför uppmana den nya förening som bildats att fundera på
komplement till den traditionella konferensen, som t ex webinar, inspelade föreläsningar
som läggs ut på hemsidan, ”chatta med en arkivarie/registrator” osv. Vi lever i en
föränderlig värld, och det gäller även den här och kommande förening.
Föreningens negativa resultat
Tidskriftsföreningen och papperstidningen
En stor kostnad i föreningens ekonomi är tryckandet av en papperstidning.
Tidningsläsandet förändras dock, och många vill kunna läsa tidskrifter på nätet. vi vill
därför uppmana till att papperstidningen helt försvinner under en 3-års period. Vårt
förslag är att den kommande föreningen istället inriktar arbetet på att skapa en
nättidning. Det ger en ökad tillgänglighet till tidningen för medlemmar och andra, och det
innebär också ekonomiska fördelar för föreningen. Dessutom gör föreningen en insats
för vår miljö.
Sammanslagningen
Under året har föreningens styrelse lagt ned ett stort och viktigt jobb på att få
sammanslagningen med Arkivsamfundet att fungera på bästa sätt. Detta arbete har
skett med god ordning och det har hela tiden funnits en tydlig intention med att förankra
sammanslagningen hos medlemmar genom arbete med referens- och styrgrupper.

Arbetet är inte över ännu, men det är oerhört värdefullt att det finns sådana entusiastiska
krafter i en förening och väl värt en varm applåd för denna insats.
Leif Paulssons varande vid samgåendet
Vid samgåendet med Arkivsamfundet vill vi poängtera att det är av yttersta vikt att inte
pengarna försvinner in i den allmänna föreningens ekonomi. Vi har också framfört denna
synpunkt då vi som revisorer deltagit i styrelsemöte under verksamhetsåret. Styrelsen
har gjort en grundlig genomgång av alternativen och kommit fram till att föreningen stod
inför valet att antingen skapa en stipendiefond som registreras hos länsstyrelsen och
följa formella villkor för en stiftelse eller också att inlemma Leif Paulssons tillgångar i
föreningens ekonomi och dela ut bidrag inom föreningens ram. Styrelsen har fattat
beslut om det senare, framför allt med motiv att en stiftelse skulle generera kostnader för
det förvaltande organet och att en registrerad stiftelse genererar många irrelevanta
ansökningar.
Vi uppfattar att styrelsen tar detta på allvar och vårt förslag är att man ska separera
pengarna i två skilda konton för att tydliggöra detta, samt ta fram tydliga rutiner i
kommande förening.
Vi föreslår därför att årsmötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
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