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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Forum - idéburna organisationer med social inriktning, 802018-0488, med säte i
 Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Allmänt om verksamheten
 Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en ideell allmännyttig förening. Föreningens
 ändamål är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen organisering med
 social inriktning i Sverige, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den generella
 välfärden.

 Föreningens verksamhet 
 Under 2021 har Forum arbetat för att idéburna organisationer ska ha goda förutsättningar att bidra till
 och utveckla vårt samhälle, demokrati och välfärd. Forum har arbetat med påverkans- och
 opinionsarbete, kunskapsspridning och med att underlätta för den idéburna organiseringen genom
 exempelvis olika verksamhetsstöd. 

 Pandemin har under 2021 fortsatt satt sin prägel på Forums verksamhet, idéburna organisationer och
 vårt samhälle i stort. Effekterna av pandemin kommer att bestå och påverka oss under en lång tid.
 Tillsammans med flertalet andra civilsamhällesorganisationer ville vi lyfta civilsamhällets perspektiv
 och lanserade därför Nystarapporten - civilsamhällets svar på hur vi kan stärka samhällskontraktet,
 demokratin och välfärden. I rapporten lyftes över 100 förslag för ett bättre Sverige. Inom Nysta hade
 Forum ett särskilt fokus på det demokratiska utrymmet och var värdorganisation för det temaområdet
 som mynnade ut i förslag på åtgärder för en starkare demokrati. Forum har arbetat med
 påverkansarbete och opinionsbildning och haft kontakt med departement och myndigheter, ofta
 tillsammans med andra paraplyorganisationer, för att belysa hur våra medlemmar och civilsamhället
 har påverkats av pandemin. Forum har under året deltagit i flertalet sakråd och ingett remissvar,
 däribland "Rätt mottagare: demokrativillkor och integritet" och "Demokrativillkor för stöd ur Allmänna
 arvsfonden". Vi har också skrivit flertalet debattartiklar och exempelvis lyft förutsättningarna för det
 ideella engagemanget.

 I tider av kris blir det ideella engagemangets betydelse ofta mer synligt. Under pandemin har många
 velat engagera sig ideellt samtidigt som många frivilliga har tvingats pausa sitt engagemang, vilket
 krävt stora anpassningar för många organisationer. Forums verksamhet Volontärbyrån har underlättat
 för organisationer att komma i kontakt med fler frivilliga och för människor att engagera sig ideellt
 genom den förmedling verksamheten driver. Volontärbyrån har också utbildat organisationer i att
 rekrytera, samordna och behålla frivilliga samt stöttat organisationer i att ställa om sin verksamhet. I de
 organisationer som också behövt rekrytera till betalda jobb och praktikplatser har Forums verksamhet
 Ideella jobb underlättat för idéburna organisationer att komma i kontakt med intresserade personer.

 Under 2021 har Forum drivit projekt, tagit fram rapporter och arrangerat utbildningar och seminarier i
 syfte att sprida kunskap om civilsamhället och sätta fokus på utmaningar och trender. Forum har
 arbetat med omvärldsbevakning och löpande gett ut nyhetsbrev. Vi tog fram flertalet rapporter, till
 exempel en som satte fokus på det ideella engagemangets betydelse för kompetensutveckling och
 anställningsbarhet och en annan som belyste Sveriges genomförande av Agenda 2030 med fokus på
 hur Forums medlemsorganisationer arbetar för social hållbarhet. Forum och Volontärbyrån
 arrangerade också, i samband med den internationella Frivilligdagen den 5 december,
 "Frivilligveckan". Syftet var att uppmärksamma det ideella engagemanget och det gjorde vi bland annat
 genom en informationskampanj, seminarier och genom att dela ut utmärkelsen Årets volontär samt
 Årets initiativ.

 Ändamålsuppfyllelse
 Sammantaget har verksamheten bedrivits inom ramen för ändamålet. Genom opinions- och
 påverkansarbetet samt den fördjupade kunskapsutvecklingen och det bredare verksamhetsstödet har
 Forum - idéburna organisationer med social inriktning under 2021 bidragit till att stödja samt förbättra
 förutsättningarna för idéburen organisering med social inriktning.
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 Värd för NOD-kansliet 
 Forum har sedan 2011 varit värdorganisation till det kansli som upprättats för NOD (Nationellt organ
 för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället). Det innebär att Forum har det
 formella ansvaret för kansliet, tecknar avtal, sköter den ekonomiska redovisningen och anställer
 personal. NOD har en kanslichef och fyra anställda. Det intäktsförda statsbidraget för NOD 2021
 uppgick till totalt 7 739 781 kronor. 

 Organisation
 Medlemmar
 Forum - idéburna organisationer med social inriktning hade under året 37 ordinarie
 medlemsorganisationer samt 1 associerad medlem. 

 Styrelse
 Styrelsen väljs vid representantskapsmötet som genomförs vartannat år och nedan förtecknas de som
 valdes vid representantskapsmötet 2020. Styrelsen har haft sju sammanträden under året. Alla
 mandat är tvååriga. 
 Patrik Schröder (ordförande) frånträdde 2021-12-31. 
 Erika Brundin (vice ordförande) 
 Cecilia Tengroth
 Karin Svedberg
 Mattias Ingeson
 Kjell-Åke Waldner
 Sissela Helgesson

Utveckling av organisationens verksamhet, resultat och ställning
Belopp i kr

 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning 1 257 314 1 626 446 4 080 721 5 187 525 7 330 286
Balansomslutning 7 212 534 7 393 759 6 137 349 7 545 616 7 170 530
Medlemsorganisationer 37 37 38 41 40
Föreningens intäkter 18 823 079 16 465 121 24 093 482 22 346 602 20 651 685
Eget kapital 613 916 216 220 -130 687 -615 246 -624 955

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Ekonomi
 Under 2021 har arbetet med att skapa en god ekonomistruktur fortsatt, däribland har löneprocessen
 digitaliserats och projektredovisningen effektiviserats. 
 Det ekonomiska resultatet för 2021 blev (+) 397 696 kronor.

 Övriga händelser och viktiga beslut
 Liksom 2020 har 2021 varit mycket präglat av coronapandemin. Pandemin har påverkat Forums
 medlemmar och civilsamhällets organisationer och Forum har på olika sätt arbetat för att lyfta detta i
 vårt påverkans- och opinionsarbete. Volontärbyrån har också stöttat flertalet organisationer i deras
 omställningsarbete med frivilliga. Forum har också behövt anpassa projektaktiviteter och hur
 samarbeten med externa parter kunnat genomföras. Restriktioner och rekommendationer från
 Folkhälsomyndigheten har inneburit att personalen arbetat merparten av året på distans.
      
 Forum har sedan några år tillbaka arbetat tillsammans med framförallt Fremia och Famna för att skapa
 en gemensam arbetsgivar- och intresseorganisation för civilsamhället. I slutet av 2021 rekryterade
 Fremia Forums ordförande Patrik Schröder som samordnare för förutsättningsfrågor för civilsamhället.
 I samband med detta övertog Erika Brundin ordförandeskapet från den 1 januari 2022. Styrelsen är
 positiva till Fremias ambition att växla upp arbetet med det intressepolitiska arbetet som rör de breda
 förutsättningsfrågorna för civilsamhället och ser också att det ger Forum en möjlighet att fokusera
 verksamheten. Ideellt engagemang är en förutsättning för ett demokratiskt, öppet samhälle och
 Forums styrelse vill utveckla och stärka arbetet inom detta, exempelvis genom Volontärbyrån, med
 ambitionen att bli en viktig aktör inom ideellt engagemang. I och med de samhällsutmaningar vi står
 inför kommer det ideella engagemanget vara viktigare än någonsin, och Forums mångåriga erfarenhet
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 av politiskt påverkansarbete kommer att ha en viktig betydelse i detta utvecklingsarbete. Forums
 styrelse ser att också att Ideella jobb har potential framåt.

Förändring av eget kapital
2021-12-31

Eget kapital vid årets ingång 216 220
Årets resultat 397 696

Eget kapital vid årets utgång 613 916

Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 216 220
årets resultat 397 696

Totalt 613 916

balanseras i ny räkning 613 916

Summa 613 916

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Medlemsavgifter 1 040 692 639 999
Bidrag 2 16 524 380 14 198 675
Nettoomsättning 3 1 257 314 1 626 446
Övriga verksamhetsintäkter 693 -

Verksamhetens intäkter 18 823 079 16 465 120

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader -8 262 056 -6 439 188
Personalkostnader 4 -10 146 021 -9 406 297
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 5 -17 099 -188 523
Övriga verksamhetskostnader -66 -83 660

Verksamhetens kostnader -18 425 242 -16 117 667

Verksamhetens resultat 397 837 347 453

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -141 -546

Resultat efter finansiella poster 397 696 346 907

Årets resultat 397 696 346 907
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 6 - 17 099
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 7 - -
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 8 52 948 260 000

52 948 260 000

Summa anläggningstillgångar 52 948 277 099

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 206 241 65 232
Övriga fordringar 48 347 116 230
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 350 074 412 616

604 662 594 078

Kassa och bank 6 554 924 6 522 582

Summa omsättningstillgångar 7 159 586 7 116 660

SUMMA TILLGÅNGAR 7 212 534 7 393 759
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 216 220 -130 687

216 220 -130 687

Årets resultat 397 696 346 907

397 696 346 907

Summa eget kapital 613 916 216 220

Avsättningar
Avsättningar i projekt 377 505 377 505

377 505 377 505

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 456 240 783 571
Erhållna men ej utnyttjade bidrag 9 2 932 489 4 582 177
Övriga skulder 563 149 358 707
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 269 235 1 075 579

6 221 113 6 800 034

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 7 212 534 7 393 759
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Noter

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper
 Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 Resultaträkningen
 Verksamhetsintäkter
 Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen
 räkning redovisas som intäkt. 
 Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
 att erhållas. 
 Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

 Medlemsavgifter 
 Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid
 inbetalning från medlemmen.

 Bidrag
 Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
 som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. 
 Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma
 räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

 Nettoomsättning
 Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

 Leasing
 Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första
 förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

 Ersättningar till anställda
 Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
 att de anställda utför tjänster. 
 Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
 pensionen tjänas in. 

 Balansräkningen
 Immateriella anläggningstillgångar 
 Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och
 nedskrivningar.
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider
 tillämpas:
 Immateriella anläggningstillgångar     5 år

 Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
 tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
 Linjär avskrivningsmetod används.
 Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet genom direkt avskrivning.

 Följande avskrivningstider tillämpas:
 Inventarier     5 år

 Omräkning av utländsk valuta
 Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs, vilket är växelkursen på
 balansdagen.
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Not 2  Bidrag
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Socialstyrelsen 1 900 000 2 000 000
MUCF, NOD 7 739 781 7 120 711
Kommunala bidrag 1 854 000 1 838 000
Landstings- och länsstyrelsebidrag 70 000 116 000
EU-bidrag 87 500 140 274
MUCF, projektbidrag 1 089 506 1 048 688
IOP 800 000 800 000
Stiftelsebidrag 550 000 350 000
Fremia/KFO 100 000 100 000
Kungl Patriotiska Sällskapet 100 000 80 000
Postkodstiftelsen 1 755 520 605 002
ESF 392 771 -
Vinnova 75 302 -
Övriga bidrag 10 000 -

16 524 380 14 198 675

Not 3  Nettoomsättning per verksamhetsgren

Nettoomsättning per verksamhetsgren
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Gemensamma inklusive Ideella jobb 242 610 170 645
Samhällspolitiska enheten 6 464 71 998
Volontärbyrån 1 008 240 1 383 803
NOD - -

Summa 1 257 314 1 626 446

Not 4   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2021-01-01-  2020-01-01-  
 2021-12-31 Varav män 2020-12-31 Varav män
Sverige 17,70 6,19 17,83 7,08

Totalt 17,70 6,19 17,83 7,08

Löner och andra ersättningar
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Ledamöter i styrelse och generalsekreterare 610 119 567 922
Anställda 6 330 352 6 154 930

6 940 471 6 722 852

Pensionskostnader och andra sociala avgifter
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Pensionskostnader exkl särskild löneskatt 579 914 540 932
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal 2 331 351 1 923 186

2 911 265 2 464 118
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Not 5  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likn 17 099 53 676
Inventarier, verktyg och installationer 16 744
Direkt avskrivning 118 103

Totalt 17 099 188 523

 Inventarier anskaffade för NOD:s kansli är direktavskrivna eftersom det är kopplat till det projektmedel
 som tilldelats för respektive verksamhetsår.

Not 6  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 1 404 250 1 404 250
-Nyanskaffningar -

1 404 250 1 404 250
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -1 387 151 -1 333 475
-Årets avskrivning -17 099 -53 676

-1 404 250 -1 387 151

Redovisat värde vid årets slut - 17 099

Not 7  Inventarier
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 423 417 581 158
-Nyanskaffningar 118 103
-Avyttringar och utrangeringar -275 844

423 417 423 417
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -423 417 -481 698
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 193 128
-Årets avskrivning -16 744
-Direkt avskrivning*) -118 103

-423 417 -423 417

Redovisat värde vid årets slut - -

 *) Inventarier anskaffade för NOD:s kansli är direktavskrivna respektive verksamhetsår eftersom det är
 kopplat till det projektmedel som tilldelats.

Not 8  Andra långfristiga fordringar
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 260 000 260 000
-Reglerade fordringar -207 052

Redovisat värde vid årets slut 52 948 260 000

 Fordran avser hyresdeposition för NOD:s kansli.
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Not 9  Erhållna men ej utnyttjade bidrag
 2021-12-31 2020-12-31
Skulder som förfaller inom ett år från balansdagen:
Stockholms Stad 262 500 262 500
IOP -Serviceförvaltningen 200 000 -
MUCF 1 612 372 1 213 959
MUCF-NOD 157 917 1 697 698
Postkodstiftelsen - 960 520
Borders, EU-projekt - 87 500
Vinnova 449 700 -
Stiftelsebidrag och övriga organisationssamarbeten 250 000 360 000

2 932 489 4 582 177

Not 10  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 Rysslands invasion av Ukraina påverkar hela vårt samhälle, inklusive civilsamhällets organisationer.
 Många av Forums medlemmar mobiliserar frivilliga och gör akutinsatser som att ordna boende och
 dela ut mat. Samtidigt arbetar de med långsiktiga insatser, som att skala upp verksamheter för att ta
 emot fler deltagare. Även om coronarestriktionerna släppte i början av året är bedömningen att flera av
 Forums medlemmar fortsatt kommer att spela en viktig roll för att hantera de utmaningar som uppstått
 på grund av pandemin, exempelvis ökad utsatthet och försämrad psykisk ohälsa. 

 Forum håller på att undersöka hur en fokusering av verksamheten kan se ut, med ambitionen att bli en
 än viktigare aktör inom ideellt engagemang.

 Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsåret som påverkat organisationens
 ställning och resultat.
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Underskrifter

 Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

  

Erika Brundin Kjell-Åke Waldner
Styrelseordförande Vice ordförande

Cecilia Tengroth Karin Svedberg

Mattias Ingeson Sissela Helgesson

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Angelica Stööp Cecilia Bergström
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse 
Till representantskapsmötet i Forum - idéburna organisationer med social inriktning, org.nr 802018-
0488 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Forum - idéburna organisationer med social inriktning 
för år 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns 
ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Den andra informationen består av Forum - idéburna organisationer med social inriktnings 
Verksamhetsberättelse 2021 som vi inhämtade före datumet för denna revisionsberättelse. Det är 
styrelsen som har ansvaret för denna andra information.  

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
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nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  
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Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat 
och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Forum - idéburna organisationer med social inriktning för år 2021. 

Vi tillstyrker att representantskapsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorernas ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och den förtroendevalda revisorns bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
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Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

 

 

 

Angelica Stööp 
Auktoriserad revisor 

 

 

  

Cecilia Bergström  

Förtroendevald revisor           
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Leveranskanal: E-post
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Namn returnerat från Svenskt BankID: CECILIA BERGSTRÖM

Cecilia Bergström
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SDO for Cecilia Bergström (6533746):
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Case Audit Log
2022-04-05 12:11:08 UTC Case sent by Maria Alsander


Title: Forum   Idéburna organisationer


Forum - Idéburna organisationer.pdf:
3ab8b1afcb9bfc50d16f695d308832523cad6cf9a63e7cf6e6730d63bb2f4e2070d52e58c4f9acd9e45766d6e3f3ef
29f4486e1b8f1f2e1bb2eb7adc6af07dcd


2022-04-05 13:45:40 UTC Case request opened by party: Erika Brundin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 195.67.168.9


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; ms-office; MSOffice 16)


2022-04-05 13:45:44 UTC Case reviewed by party: Erika Brundin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 195.67.168.9


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.29


2022-04-05 13:46:32 UTC Case signed by party: Erika Brundin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 195.67.168.9


Useragent:


2022-04-05 13:46:47 UTC Case request opened by party: Kjell-Åke Valdner [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E;
InfoPath.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0; Microsoft Outlook
15.0.5353; ms-office; MSOffice 15)


2022-04-05 13:46:55 UTC Case reviewed by party: Kjell-Åke Valdner [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36


2022-04-05 13:47:40 UTC Case signed by party: Kjell-Åke Valdner [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent:


2022-04-05 15:30:11 UTC Case request opened by party: Cecilia Tengroth [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 217.213.129.43


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Mobile/15E148


2022-04-05 15:30:15 UTC Case reviewed by party: Cecilia Tengroth [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 217.213.129.43


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1


2022-04-05 15:30:45 UTC Case signed by party: Cecilia Tengroth [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 217.213.129.43


Useragent:


2022-04-06 07:02:28 UTC Case reviewed by party: Karin Svedberg [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 213.114.140.217


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.82 Safari/537.36


2022-04-06 07:03:18 UTC Case signed by party: Karin Svedberg [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 213.114.140.217


Useragent:


2022-04-06 07:51:35 UTC Case request opened by party: Mattias Ingeson [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 83.187.164.191


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; CLT-L29 Build/HUAWEICLT-L29; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Version/4.0 Chrome/99.0.4844.88 Mobile Safari/537.36
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2022-04-06 07:51:42 UTC Case reviewed by party: Mattias Ingeson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 83.187.164.191


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; CLT-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.88 Mobile Safari/537.36


2022-04-06 07:52:09 UTC Case signed by party: Mattias Ingeson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 83.187.164.191


Useragent:


2022-04-06 08:11:40 UTC Case request opened by party: Sissella Helgesson [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 80.216.73.124


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SM-A500FU Build/MMB29M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Version/4.0 Chrome/99.0.4844.88 Mobile Safari/537.36


2022-04-06 08:12:20 UTC Case reviewed by party: Sissella Helgesson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 80.216.73.124


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SAMSUNG SM-A500FU) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) SamsungBrowser/16.2 Chrome/92.0.4515.166 Mobile Safari/537.36


2022-04-06 09:10:18 UTC Case signed by party: Sissella Helgesson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 80.216.73.124


Useragent:


2022-04-06 09:12:01 UTC Case request opened by party: Cecilia Bergström [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E;
InfoPath.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0; Microsoft Outlook
15.0.5353; ms-office; MSOffice 15)


2022-04-06 10:01:49 UTC Case reviewed by party: Cecilia Bergström [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36


2022-04-06 10:03:00 UTC Case signed by party: Cecilia Bergström [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent:


2022-04-06 12:42:52 UTC Case request opened by party: Angelica Stööp [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 66.249.93.70


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2022-04-06 12:42:56 UTC Case reviewed by party: Angelica Stööp [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36


2022-04-06 12:58:55 UTC Case signed by party: Angelica Stööp [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent:


2022-04-06 12:58:55 UTC All parties have signed, certificate generated
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-04-0407:06:11
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Angelica Stööp på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare, Cecilia Bergström.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0407:28:28
                    Angelica Stööp på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0610:08:59
                    Cecilia Bergström öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0610:09:32
                    Cecilia Bergström signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0612:59:58
                    Angelica Stööp på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0612:59:58
                    Cecilia Bergström har signerat och alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    





Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2881061/977a8882c1208dbdc5f8a336a561d4584ba79322/?asset=verification.pdf



