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     Bilaga 1 

      

     

Revisionsberättelse 

 

 

Till Trollbäckens Båtsällskap årsmöte 2020.03.25 

 

Vi har granskat räkenskaperna samt styrelsens förvaltning av Trollbäckens Båtsällskap för 

räkenskapsåret 2020.01.01 – 2020.12.31. 

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar 

är att uttala oss om förvaltningen på grund av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och 

genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att redovisningen inte innehåller 

väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 

information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 

redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade 

informationen i redovisningen. 

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i sällskapet för att kunna 

bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot sällskapet eller på annat sätt 

handlat i strid mot stadgarna eller bokföringslagen. 

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. 

Styrelsens förvaltningsberättelse är upprättad efter samma principer som föregående år. 

Vi har inte funnit att styrelsen vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot sällskapet. 

Vi tillstyrker 

- att stämman fastställer resultat- och balansräkning för sällskapet. 

- att föreningen disponerar vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen 

- att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

 

Tyresö 2021.03.15 

 

 

 

Lennart Lundgren   Leif Kennerberg 
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TBS Inför Arvoden för Styrelse och Ledare 
 
TBS Styrelse har arbetat fram följande förslag till ersättningssystem för att ersätta extraordinära 
arbetsuppgifter inom båtklubben. Ersättning i form av arvode kommer att utbetalas till 
namngivna personer inom styrelse samt utvalda ledare för våra viktigaste funktioner. 
 
På samtliga arvoden kommer TBS att betala sociala avgifter samt att meddela skattemyndigheten 
vilka som fått ersättningar. Ersättningarna kommer således att redovisas som inkomst och 
beskattas i respektive persons inkomstdeklaration. 
 
Förutom styrelsen så kommer TBS Styrelse att ha möjligheten att arvodera ett antal personer som 
styrelsen utser till LEDANDE roller för klubbens operativa verksamhet. För 2021 kommer 
båtklubben att ersätta dessa roller med 5.000 kronor per år. 
 
I tillägg till ovanstående kommer SPECIALIST-roller att definieras (t.ex. att man är namngiven som 
funktionär i viss sektion) och att man då kan kvitta sin obligatoriska arbetsplikt inkl. vakttjänst 
mot att arbeta aktivt (ca 30 tim/år) i sin sektion. 
 
Övriga medlemmar som inte är namngiven för någon av ovanstående roller har kvar sin normala 
arbetsplikt (8 tim samt 2 pass vakttjänst). 
 
 
 
 
Styrelsearvodet beslutas av årsmötet varje år och föreslås för 2021 att vara 15.000 kronor 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Leif Johansson  
Ordförande 
Trollbäckens Båtsällskap 
ordforande@trbs.se 
070-7931703 

http://www.trbs.se/
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