  

Föreningsrevisornas rapport
Föreningen Män för jämställdhet (MÄN) år 2017
  
Vi som skriver under den här rapporten är verksamhetsrevisor och suppleant för Riksorganisationen Män
för jämställdhet (MÄN), organisationsnummer 802407-2160. Vi lämnar härmed vår rapport till
föreningens årsmöte 2018.
Vid årsmötet 2017 utsågs Mikael Rubin till verksamhetsrevisor och Hjalmar Eriksson till revisorssuppleant
för år 2017. Vi har granskat styrelsens arbetet under det gångna året i linje med stadgar och den
instruktion för verksamhetsrevisorer som antogs vid årsmötet 2017. I instruktionen står det att
verksamhetsrevisorn ska granska hur styrelsen under året har genomfört följande uppdrag:
”Det är styrelsens uppdrag att genomföra verksamheten i enlighet med organisationens ändamål, i
samverkan med lokalavdelningarna, att verkställa årsmötets beslut samt att ansvara för föreningens medel
och kansliorganisation.”
Verksamhetsrevisorn ska också så långt som möjligt försäkra att varken styrelsen eller någon enskild
ledamot har handlat i strid med föreningens styrdokument, samt att belysa framgångar under året. Vid
sidan av vårt arbete genomför en auktoriserad revisor en granskning av föreningens ekonomi.
Revisionen är genomförd enligt god föreningssed för att med hög säkerhet försäkra oss om att vi har en
korrekt bild av verksamhetens genomförande. Som verksamhetsrevisorer valda av medlemmarna för att
på deras uppdrag granska föreningen har vi särskilt fokuserat på samverkan och samarbetet med
lokalavdelningar och medlemmar.
För att genomföra vårt uppdrag har vi träffat och ställt frågor till delar av styrelsen vid två tillfällen, en
gång i oktober 2017 och en gång i mars 2018. Vi har löpande begärt in och granskat protokoll från årets
styrelsemöten. Utöver årets mötesprotokoll har vi även granskat följande dokumentation:
- årsmötesprotokoll
- verksamhetsplan för 2017
- föreningens styrdokument: stadgar, idéplattform, etiska policy och positionspapper
- samarbetskontrakt mellan arbetande ordförande och verksamhetschef på kansliet
- föreningens riskanalys för 2017
Vi uppfattar att styrelsen har förvaltat sitt uppdrag korrekt och i linje med föreningens styrdokument. Vi
har inte noterat några beslut som strider mot föreningens syften och mål. Vi ser att verksamheten har varit
framgångsrik under året. Verksamheten har bedrivits i linje med verksamhetsplanen och med betydande
framsteg inom samtliga verksamhetsområden: MÄN har med råge lyckats nå målet för antal medlemmar.
Föreningen har underhållit relationen till viktiga samarbetsparter som Unizon. Styrelsen och kansliet har
agerat kompetent och följsamt på den uppmärksamhet som MÄNs frågor har fått genom #metookampanjen, exempelvis genom att anordna samtalsgrupper, genom kommunikation som har adresserat
kampanjen och med deltagande i manifestationer och debatter från MÄNs ordförande.

MÄNs medlemsantal har ökat under flera år och efter #metoo står föreningen inför ett ytterligare ökat
intresse från såväl privatpersoner som företag och organisationer. Föreningen behöver fortsatt utveckla
sina strukturer för att samtidigt skapa förutsättningar för många att engagera sig i MÄNs kärnverksamhet

  

  
  
  
och, för dem som är intresserade, även i medlemsdemokratin. Vi noterar att det är positivt att det fortsatt
pågår ett utredningsarbete kring föreningens organisationsstruktur. Ett behov vi har noterat är rutiner och
strukturer för att underlätta insyn för förtroendevalda och andra aktiva i föreningens styr- och
beslutsdokument.
Styrelsen och dess ledamöter har enligt vår bedömning handlat i linje med föreningens syfte, mål,
styrdokument och årsmötets beslut. Vi föreslår att styrelsen underställer 2018 års årsmöte denna
revisorsberättelse och tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar.
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