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1 Riksstämmans utnämning 
Val av föreningsrevisorer, två ordinarie och två ersättare, sker på Riksstämman på förslag av 

valberedningen i enlighet med stadgarna. 

Föreningsrevisorerna utses för en riksstämmoperiod, det vill säga två år, från Riksstämma till 

Riksstämma. Perioden de granskar är samma period som de är valda för. 

 

2 Kompetens och erfarenhet 
Föreningsrevisorerna bör ha en erfarenhet från och förankring i Svenska Röda Korset och de 

bör ha kompetens inom förvaltningsrevision, föreningsverksamhet, styrelsearbete och 

organisationsmetodik. 

 

3 Uppdrag och ansvar 
Föreningsrevisorerna är utsedda av, och därmed underställda, Riksstämman. De är fristående 

från och oberoende av Svenska Röda Korsets styrelse och övriga delar av Svenska Röda 

Korset. 

Föreningsrevisorerna ska följa upp att Riksstämmans beslut genomförs. Det gör de genom att 

granska Svenska Röda Korsets styrelses genomförande av Riksstämmans beslut. Fokus bör 

ligga på vilka resultat styrelsens genomförande får i kretsarna. Utifrån detta uppdrag förväntas 

föreningsrevisorerna upprätta en plan för hur de ska driva sitt arbete fram till nästa Riks-

stämma, som även inbegriper en arbetsfördelning föreningsrevisorerna emellan. 

I föreningsrevisorernas uppdrag ingår att göra en uppföljning av föregående Riksstämmas 

påpekanden från revisorerna. 

Om Svenska Röda Korsets styrelse på grund av avsägelser eller annat permanent förfall inte 

längre är beslutför åligger det enligt stadgarna kvarvarande styrelseledamöter att i samråd 

med revisorerna kalla till extra Riksstämma. 

Ersättarna har granskningsansvar endast om och när de ersätter en ordinarie föreningsrevisor 

som fått permanent förfall. Ersättarna har däremot möjlighet att följa verksamheten och lära 

känna rollen som föreningsrevisor. 

Föreningsrevisorerna ska inom uppdraget samarbeta med den av Riksstämman valda 

revisionsbyrån, för att utbyta information gällande de skilda uppdragen och därigenom erhålla 

ett större helhetsperspektiv. Syftet är även att samverka som ett led i att stödja organisationen 

i sitt arbete och för att kunna identifiera förbättringsmöjligheter inom organisationen. Detta 

innefattar några gemensamma möten per år. 

 

3.1 Rapportering till Riksstämman 

Föreningsrevisorerna lämnar en egen föreningsrevisionsrapport till Riksstämman och ger 

förslag till beslut om ansvarsfrihet för Svenska Röda Korsets styrelse för riksstämmoperioden. 
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Varje ordinarie föreningsrevisor har ett eget ansvar och rätt att självständigt utforma och 

föredra en rapport, men enighet mellan föreningsrevisorerna bör eftersträvas. Det individuella 

ansvaret är dock överordnat. 

 

4 Gränsdragning för ansvaret 
Föreningsrevisorernas granskning avser Svenska Röda Korsets styrelse men kan, när de 

bedömer det lämpligt också beröra kretsarnas verksamhet. 

Föreningsrevisorerna kan, när de finner det lämpligt, avge rapporter, rekommendationer och 

muntliga redovisningar till Svenska Röda Korsets styrelse och generalsekreterare. Dessa kan  

i tillämpliga fall även beröra kretsarna. 

I föreningsrevisorernas uppdrag från Riksstämman ingår endast att granska Svenska Röda 

Korsets styrelse. Om andra institutioner med anknytning till Svenska Röda Korset vill 

använda sig av föreningsrevisorerna måste dessa tillfrågas separat om särskilt uppdrag. 

 

4.1 Rollen visavi kretsarna 

Föreningsrevisorerna ska i första hand granska ändamålsenligheten och effektiviteten i 

Svenska Röda Korsets styrelses verkställighet av Riksstämmans beslut. Då även kretsnivån är 

viktig för genomförandet av Riksstämmans beslut kan det finnas anledning för förenings-

revisorerna att också ta med den i sin granskning. Det innebär inte att föreningsrevisorerna tar 

över uppgifter eller ansvar från kretsrevisorerna. 

Kretsstyrelse kan vid behov påkalla hjälp från föreningsrevisorerna. 

 

5 Deltagande i möten 
Föreningsrevisorerna ska, förutom på Riksstämman, delta i den årliga slutrevisionen av 

Svenska Röda Korsets styrelse och vid den årliga presentationen i styrelsen av slutsatserna 

från revisionen. Föreningsrevisorerna avgör själva i vilken omfattning de närvarar vid 

styrelsens möten. I övrigt deltar föreningsrevisorerna på de möten inom Svenska Röda Korset 

som de anser vara relevanta för uppdraget. 

 

6 Stöd från tjänstepersonsorganisationen 
Föreningsrevisorerna ska få stöd från tjänstepersonsorganisationen i sitt arbete. 

 


