Revisionsrapport för FUF 2018 - internrevision
FUF:s internrevisorer, Anette Andersson och Bo Dan Bergman, har granskat FUF:s verksamhet
2018 med utgångspunkt från:
- föreningens stadgar,
- vad som framkommit av styrelsens arbete i årets åtta protokollförda möten,
- Verksamhetsberättelsen 2018,
- Årsbokslut 2018 och Ekonomisk rapport samt,
- samtal med ett urval representanter i FUF:s verksamhet, kansli och styrelse
Nedan följer våra observationer, kommentarer och förslag vad gäller föreningens
arbete 2018.
FUF 2018 präglas av dynamik och entusiasm, exempelvis nytt upplägg för hemsidan, fyra nya
lokalföreningar, växande medlemstal och nya mer ändamålsenliga lokaler.
Under 2018 har FUF genomgått en omorganisering av föreningen, där kansliet drivit ett aktivt
arbete med att identifiera ansvarsområden och samla alla aktiviteter och arbetsgrupper under en
gemensam struktur. Nya hemsidan har varit ett resultat av det arbetet. I samband med GDPRlagen har föreningen investerat i system för eventhantering samt mailutskick.
Jämförande mått på FUF:s arbete 2014-2018.
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*Antalet aktiva YP, mentorer och adepter under 2018.
¤ podcastarkivet raderades i samband med flytt av hemsidan, arbete med at restaurera material
pågår.
Under 2018 har fuf.se fått ett nytt utseende och alla kommunikationskanaler har samlats under en
plattform vilken erbjuder en sammanhållen översikt av information gällande föreningens
aktiviteter.
Sommarakademin har varit en lyckosam satsning på kompetensutveckling i samarbete med Sida
Partnership Forum. Den har lett till flera lokalföreningar, som nu finns i Lund, Linköping, Örebro,
Jönköping och Göteborg. Under året har styrelsen och kansliet diskuterat behovet av att
förtydliga skrivningarna i föreningens stadgar. Syftet är att tydliggöra ramstadgarna för
lokalgrupperna och att komplettera med en skrivning om föreningens värdegrund. Detta arbete
kommer färdigställas 2019.

Praktikantprogrammet, som växt från 38 praktikanter 2012 till 74 år 2018, har under året infört ett
obligatoriskt introduktionsmöte för samtliga mentorer inför terminsstart. Mentorskapsgruppen
och Young Professionals-nätverket är fortsatt populära program med högt deltagande och hög
nivå av nöjdhet bland adepter och mentorer samt unga i karriären.
Träget arbete under tidigare år och målsättningen att ha en god ekonomi med buffert för
lokalhyra och tjänster har varit lyckosam. Det egna kapitalet, bufferten, uppgick vid årets slut till
985 000 kr. Trots en indikativ varning om tillkortakommanden i budgeten i början av 2018
lyckades kansliet vända en prognostiserad förlust till ett endast svagt negativt resultat vid årets
slut. 2018-års resultat visade ett underskott om 6 608 kr. Intäkterna från medlemsavgifter steg till
121 762 kr jämfört med 119 988 kr 2017. Intäkterna från sponsorpaketen var 172 500 kr. Forum Syd,
Folke Bernadotte Akademin och Sida bidrog med 3,4 mkr.
Styrelsen har arbetat aktivt tillsammans med kansliet, vars personal regelbundet deltagit vid
styrelsemötena. Kansliet har under året haft en större personalomsättning under året. Det råder
enligt vår uppfattning god stämning på kontoret och det är ett fortsatt aktivt och positivt
engagemang inom föreningens ledning och kansli.
Att kansliet och föreningen flyttat till nya, rymligare, lokaler under 2018 ger fina förutsättningar för
ökade aktiviteter och deltagare under 2019.
Reflektioner från revisorerna:
I enlighet med 2030-agendan och specifikt SDG 17 skulle FUF kunna utforska möjligheter för
näringslivssamverkan både som sponsorer och för diversifiering av seminarieinnehåll och
panelaktörer. Detta för att spegla bredden av aktörer inom utvecklingsagendan och det
gemensamma ansvaret för global hållbar utveckling. Vi anser också att miljö- och klimatfrågor
borde kunna få större utrymme under seminarieverksamheten.
Vi har inga anmärkningar kring verksamhetens genomförande utan tillstyrker att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för 2018.
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