
 

Revisionsrapport för FUF 2021 – internrevision 
 

Vi har granskat FUF:s verksamhet 2021 med utgångspunkt från: 

• föreningens stadgar, 
• vad som framkommit av styrelsens arbete i årets sju protokollförda möten, 
• verksamhetsberättelsen 2021, 
• årsbokslut 2021 och ekonomisk rapport samt, 
• samtal med utvalda representanter i FUF:s verksamhet, kansli och styrelse.  

Nedan följer våra observationer, kommentarer och förslag vad gäller föreningens arbete 2021. 

Ännu ett pandemiår har gått och under detta 2021 har FUF visat sig från sin robusta sida. Pandemin 
har inte haft större konsekvenser för FUF, trots att föreningen i så hög grad är beroende av möten. 
Det är glädjande att se att föreningen framgångsrikt har lyckats styra igenom ännu ett coronaår. 

Digitaliseringen i och med pandemin har inneburit framgångar för FUF, men även utmaningar vad 
gäller nätverkandet som ofta fungerar bäst på fysiska möten. Vårt intryck är att föreningen är 
mycket medveten om dessa och arbetar för att återgå till fysiska eller hybridträffar där det är 
möjligt.  

Under 2021 har föreningen kunnat säkra ett nytt anslag från Folke Bernadotteakademin, som 
resulterade i ett nytt projekt, Global Peace Hub. Det är FUF:s första projekt som riktar sig till 
deltagare runtom i världen och kan i fortsättningen banar väg för fler internationella 
finansieringskällor, till exempel på EU-nivå. 

Antalet medlemmar har ännu ett år ökat tydligt. Fler har dessutom kunnat engagera sig aktivt när 
arbetet skedde digitalt. Det tidigare inledda arbetet att minska koncentrationen av verksamheten till 
Stockholm har kunnat fortsätta. Vi ser positivt på att FUF även i fortsättningen ska lägga krut på 
lokalgrupperna. Seminarie- och kommunikationsverksamheten har under året varit mycket 
framgångsrika, inte minst tack vare lokalgrupperna. 

FUF:s mycket uppskattade praktikantprogram har återigen resulterat i ett mycket stort antal 
ansökningar. Styrelsen har under året lagt mycket möda på att hitta en finansiering för det här 
programmet även i framtiden. Finansieringsfrågan är ännu inte löst, men föreningen letar brett efter 
möjliga vägar framåt för programmet. 

De nya mål som FUF antagit gör det enkelt att följa upp resultaten av verksamheten. Vi uppskattar 
dessutom att föreningen kontinuerligt uppdaterar och förbättra målen.  

Styrelsen har arbetat aktivt tillsammans med kansliet, vars personal regelbundet deltagit vid 
styrelsemötena. Kansliet har under året haft en relativt hög personalomsättning, men detta har 
hanterats väl, och enligt vår uppfattning har ett fortsatt aktivt och positivt engagemang kunnat 
bibehållas inom föreningens ledning och kansli. 

FUF uppvisar ett positivt resultat som uppgår till 115 706 kronor. Föreningens eget kapital uppgick 
vid årets slut till 991 447 kronor. Beträffande den ekonomiska förvaltningen hänvisar vi till 
revisionsberättelsen från auktoriserade revisor Caroline Ståhle. 



Vi har inga anmärkningar kring verksamhetens genomförande och tillstyrker att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för 2021.  
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