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Förbundsstyrelsens förslag om införande av Verksamhetsrevisor 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet: 

att besluta om att Förbundsmötet genom nedan beskrivna stadgeändringar från och med 2024 utser 

Verksamhetsrevisor, efter förslag från Valberedningen. 

 

Bakgrund: 

Vid samtal och möten under Demokratiutredningen med olika representanter för föreningar, BDF m fl, har 

framkommit ett behov av en större transparens och kontinuerlig återkoppling av beslut av Förbundsstyrelsen. 

 

En verksamhetsrevisor (även kallat lekmannarevisor) har till uppgift att för medlemmarna följa 

Förbundsstyrelsens arbete kontinuerligt under verksamhetsåret, att följa upp beslut fattade vid 

Förbundsmöte, strategier och verksamhetsplaner. Verksamhetsrevisor är ett förtroendeuppdrag och föreslås 

inrättas inom SBBF. Modellen med Verksamhetsrevisor finns etablerat inom t ex RF. 

 

Verksamhetsrevisorns uppdrag är inte i första hand att granska räkenskaper och ekonomi, utan handlar om att 

granska hur fattade beslut genomförs av alla led i beslutskedjan hos SBBF. 

 

Syfte: 

Att öka transparensen och delaktigheten i Svensk Basket gällande Förbundsstyrelsens löpande arbete. 

 

Ändringar och tillägg SBBFs stadgar 

 

1. 3 kap 5 § Ärenden vid Förbundsmöten 

Nuvarande lydelse: 

Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma  

1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav 

förbundsstyrelsen upprättade röstlängden,  

2. fastställande av föredragningslista för mötet, 8  

3. fråga om mötets behöriga utlysande,  

4. val av ordförande för mötet,  

5. val av sekreterare för mötet,  
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6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt erforderligt antal 

rösträknare,  

7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för 

de två gångna verksamhetsåren, b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelser för de två gångna 

räkenskapsåren, c) revisorernas berättelser för samma tid,  

8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning för de två gångna verksamhetsåren;  

9. behandling av förslag till verksamhetsinriktning (verksamhets- och ekonomisk plan) för förbundet samt 

behandling av styrelsens förslag (propositioner) och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 7 §,  

10. fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet,  

11. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år,  

12. a) fastställande av antalet övriga styrelseledamöter, b) val av tre, fyra eller fem övriga styrelseledamöter 

för en tid av fyra år,  

13. val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och 

förvaltning inom förbundet för en tid av två år,  

14. val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för en tid av två år,  

15. beslut om val av ombud till RF-stämma och erforderligt antal suppleanter,  

Förslag till tillägg: 

18. val av Verksamhetsrevisor för en tid av två år. 

 

2. 6 kap Revisorer och revision 

 

Nuvarande lydelse: 

1 §  

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall årligen revideras av minst en auktoriserad eller 

godkänd revisorer. Förbundsstyrelses räkenskaper och övriga handlingar överlämnas årligen efter avslutat 

räkenskapsår till revisorerna. Handlingarna skall efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara 

förbundsstyrelsen tillhanda senast 30 dagar före förbundsmötet. 

Förslag till tillägg: 

1 §  

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall årligen revideras av minst en auktoriserad eller 

godkänd revisorer. Förbundsstyrelses räkenskaper och övriga handlingar överlämnas årligen efter avslutat  
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räkenskapsår till revisorerna. Handlingarna skall efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara 

förbundsstyrelsen tillhanda senast 30 dagar före förbundsmötet. 

2 § 

SBBFs Verksamhetsrevisor ska årligen granska om SBBFs verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt, om 

SBBFs interna kontroll är tillräcklig, samt att fattade beslut har genomgått rätt process. Verksamhetsrevisorn 

ska senast 30 dagar före Förbundsmötet, efter verkställd granskning, till Förbundsstyrelsen överlämna sin 

granskningsrapport. 

 


