
Revisionsrapport för FUF 2022 – internrevision 

Vi har granskat FUF:s verksamhet 2022 med utgångspunkt från: 

• föreningens stadgar, 

• vad som framkommit av styrelsens arbete i årets sju protokollförda möten, 

• verksamhetsberättelsen 2022, 

• årsbokslut 2022 samt, 

• samtal med utvalda representanter i FUF:s verksamhet, kansli och styrelse.  

Nedan följer våra observationer, kommentarer och förslag vad gäller föreningens arbete 2022. 

För FUF, som för många andra aktörer inom utvecklingsbranschen, har året präglats av ett fram-och-

tillbaka i finansieringen. I våras varslades från Sida:s håll om nedskärningar; men dessa visade sig i 

höst inte vara så omfattande. I stället hade föreningen plötsligt mer pengar till sitt förfogande än vad 

man kunde spendera. Enligt vår bedömning har föreningens styrelse och kansli hanterat dessa 

kortfristiga ändringar väldigt bra genom att anpassa verksamheten snabbt.  

Året slutade sedan med det för föreningen drastiska beslutet av regeringen att lägga ner stödet till 

information- och kommunikationsverksamheten inom biståndet, samt att minska stödet till 

kapacitetsutveckling och Agenda 2030.  

Med tanke på dessa orosmoln är det därför extra glädjande att FUF under året har kunnat driva ett 

framgångsrikt projekt som finansierats av Folke Bernadotteakademin: Global Peace Hub. Vi ser det 

som en positiv ny riktning i verksamheten. 

Det förefaller även mycket positivt att föreningen under de senaste åren har samlat ihop en buffert i 

form av en trygghetsfond som används för att betala löner under en kort period av uteblivet stöd. 

Vi anser att föreningens kommunikations- och seminarieverksamheter under året har fortsatt och 

utvecklats på ett robust sätt med tanke på de finansiella utmaningarna. Året innebar ett slut för 

coronarestriktionerna vilket möjliggjorde en återgång till fler fysiska träffar. Dessa har varit saknade 

under pandemiåren. 

Antalet medlemmar har under året sjunkit något. Vi anser dock att det lär vara del av en naturlig 

fluktuation. Vi är glada att se att föreningen fortfarande har ett stort engagemang i lokalgrupperna 

där det de facto finns de flesta aktiva. Enligt vår bedömning är det inte konstigt att det förekommer 

upp- och nergångar av storleken på lokalgrupperna med tanke på att många av medlemmarna där är 

studenter. 

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 på sikt, men föreningen letar 

brett efter möjliga vägar framåt för programmet. 

De mål som FUF antagit och jobbar utifrån gör det enkelt att följa upp resultaten av verksamheten. 

Vi uppskattar dessutom att föreningen kontinuerligt uppdaterar och förbättra målen, samt att 

föreningen ser över mission och vision regelbundet.  

Styrelsen har arbetat aktivt tillsammans med kansliet, vars personal regelbundet deltagit vid 

styrelsemötena. Enligt vår uppfattning har samarbetet mellan föreningens ledning och kansli 

präglats av ett aktivt och positivt engagemang. 



FUF uppvisar ett positivt resultat som uppgår till 146 327 kronor. Föreningens eget kapital uppgick 

vid årets slut till 1 137 774 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 2022.  
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