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DE FÖRTROENDEVALDA REVISORERNAS/ FÖRENINGSGRANSKARNAS 
GRANSKNINGSRAPPORT 

 

Till föreningsstämman 2022 i OK ekonomisk förening org. nr 702000-1660 

 

Granskningsuppdraget  

Granskningen inom OK ekonomisk förening består av två delar, den del som är lagbunden 
och den del som följer av ”Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag” 
(Koden). Den lagbundna delen utförs i huvudsak av föreningens auktoriserade revisor 
(externa revisorer) men engagerar även de förtroendevalda revisorerna. Den del av 
granskningsuppdraget som inte är inriktat på finansiell information eller den interna 
kontrollen, utgår ifrån ett flertal områden eller principer som utgör särarten för kooperativa 
företag. Ansvaret för granskning enligt koden ligger på de förtroendevalda revisorerna.  

Granskningens inriktning och omfattning  

Vår granskning har skett enligt svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga 
företag, som antogs av OK ekonomisk förenings föreningsstämma 2021. Föreningsstämman 
gav också de förtroendevalda revisorerna uppdraget att vara föreningsgranskare. Externa 
revisorer och förtroendevalda revisorer (revisorerna) har träffats i gemensamma möten under 
året för att ge möjlighet till ömsesidigt informationsutbyte.  

Externa revisorer och revisorerna har som grund för sitt arbete inte fastställt någon 
arbetsordning enligt Koden. Istället avvaktade revisorerna det arbete som en av styrelsen 
tillsatt arbetsgrupp utfört gällande framtagandet av förslag till arbetsordning för 
föreningsgranskare. 

Revisorerna arbetar enligt en framtagen granskningsplan för perioden 2021 - 2023.  

Enligt den framtagna granskningsplanen har fokus inledningsvis varit att granska styrelsens 
implementering av Koden men kommer fortsättningsvis fokusera på de fem områden som 
Koden definierar. Årligen granskas verksamhetstyrningsrapporten (Styrningsrapporten) och 
Ersättning till ledande befattningshavare. Utöver detta har vi påbörjat granskningen av 
området Syfte och medlemsnytta. I detta arbete har vi särskilt granskat styrelsens rutiner för 
fastställande av förslag till återbäring och diverse erbjudanden till medlemmar. Vi har följt 
arbetet med val av regionala valberedningar. Valdeltagande var mycket lågt. Särskilda 
insatser behöver därför göras för att hantera detta. 

Vi har tagit del av de externa revisorernas planering och arbete.  

Under året har vi också träffat styrelsens ordförande, vd, kommunikationschef och 
medlemschef. Detta för att hålla oss uppdaterade om vad som händer i verksamheten. Vidare 
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har vi deltagit i träffar arrangerade av Svensk Kooperation, medverkat på föreningens 
Dialogträff under hösten 2021 samt på informationsträff för OK-råd.  
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Uttalande  

Styrningsrapporten som har upprättat av OK ekonomisk förenings styrelse, har granskats av 
oss och vi konstaterar att den väl beskriver hur föreningen tillämpar kodens alla principer. 
Styrelsen har beslutat att styrningsrapporten redovisas separat och är därmed inte en del av 
årsredovisningen.  

Styrelsen beslutar om vd:s anställningsvillkor (inklusive förmåner). Vi har fått en genomgång 
av vd och övriga ledande befattningshavares ersättningar. Vi kan konstatera att samtliga löner 
och ersättningar till ledande befattningshavare är satta i enlighet med de riktlinjer som OK 
ekonomisk förening rättar sig efter.  

Utöver granskning av Styrningsrapporten och Ersättning till ledande befattningshavare har vi 
under vår granskning av området Syfte och medlemsnytta bedömt att, trots covid-19, samtliga 
viktiga organ rörande medlemskommunikation fungerat. Genom att fokusera på digitala 
träffar, tillsammans med medlemsutskick, och tydlig information på OK ekonomisk förenings 
hemsida, bedömer vi att OK har lyckats upprätthålla en hög nivå på efterlevnad av koden 
inom området Syfte och medlemsnytta.  

Vi konstaterar, sammanfattningsvis, att för det första året som koden tillämpats har ett 
ändamålsenligt arbete genomförts från OK ekonomisk förenings sida i syfte att efterleva 
kodens delar. Detta arbete beskrivs väl i den styrningsrapport som lämnats till stämman. 

 

Skanör den 8 april 2022   Göteborg den 8 april 2022 

 

Lars Backe    Torbjörn Rigemar 
Förtroendevald revisor och   Förtroendevald revisor och 
föreningsgranskare   föreningsgranskare 
 


