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Sammanfattning 
Under 2022 har undertecknad varit förtroendevald revisor för Sjöstadsföreningen. Den 

förtroendevalda revisorn har gått igenom dokumentation för årsredovisningen 2022, 

nyhetsflödet på hemsidan och haft kommunikation med kassören för att granska 

föreningens räkenskaper för det gångna året. Resultatet av revisionen är:  

• Verksamheten är ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande. 

• Räkenskaperna är rättvisande.  

• Den interna kontrollen är tillräcklig.  

• Styrelsen har följt målen i verksamhetsplanen och haft fokus på att synas och 

fortsätta utvecklingen av Hammarby Sjöstad.  

• Flera aktiviteter med diverse teman har genomförts för medlemmarna och 

utskick av infobrev har varit tätt.   

Granskning av årets aktiviteter  
Föreningen har efter åren med Covid-pandemin kommit igång med alla de vanliga 

aktiviteterna samt jobbat med nyutveckling, som t.ex. initierat arbetet för att starta en 

förening för företagarna i Sjöstan. Några av de aktiviteterna som har ägt rum under 

året finns sammanställda nedan.   

• En lyckad Sjöstadsdag efter två års uppehåll som har varit en mycket 

uppskattad aktivitet och attraherat många sjöstadsbor samt stockholmare.  

• Fortsatt samarbete med fokus gemensam utveckling för Sjöstaden med 

Hammarby Sjöstads Ekonomiska Förening, ElectriCity och Snyggt & Tryggt.  

• Fortsatt kommunikation med medlemmarna genom regelbundna fysiska möten 

och tätt informationsflöde genom hemsida och mail.  

• Fokus på att minska kostnaderna genom att optimera IT hanteringen för de 

hemsidorna som föreningen har ansvarat för samt genom att effektivisera 

dokumenthanteringen och planeringen på Google Workspace.  

Granskning av föreningens ekonomi 
Föreningen har i slutet av 2022 en god ekonomi med ett positivt resultat om 56 939 kr 

och har under året fördubblat sin nettoomsättning samt ökat soliditeten. Föreningen 

har under året följt sin verksamhetsplan och budget. Föreningens ekonomi har följts 
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upp regelbundet av föreningens kassör som har rapporterat på styrelsemöten status 

för kassa, leverantörs- och kundfakturor. 

Föreningen har erhållit verksamhetsbidrag om 150 000 kr från Stadsdelsnämnden 

Södermalm. En stor del av bidraget har använts för att ersätta aktiviteter som har 

genomförts med hjälp av Snyggt & Tryggt i området (fokus ungdomar, städ och 

trygghet) samt aktiviteter på Sjöstadsdagen.   

Ersättning för nedlagt arbete för olika funktioner på Sjöstadsdagen, projektledare, 

funktionärer, aktivitetsledare, nattvakter, restaurangvakter har utbetalats under året 

med 222 167 kr. Denna ersättning har fyrdubblats jämfört med tidigare år och det är 

normalt då 2022 har varit ett aktivt år för föreningen där många insatser har krävt 

mer resurser än tidigare.   

Gällande internkontrollen så har styrelsemedlemmarna följt tidigare beslut som 

innebär att alla fakturor över 10 000 kr och som inte hör till den ordinarie 

verksamheten ska attesteras av två styrelsemedlemmar. Den största fakturan har 

varit från Huddinge Arrangörsservice AB kopplat till Sjöstadsdagen på ett belopp om 

258 826 kr. Snyggt & Tryggt för de olika insatserna under året står för den andra 

största fakturan på 78 100 kr. TLP Elteknik AB står för en faktura om 59 520 kr. 

Föreningens kassör är den enda som har licens i leverantörsfakturasystemet Fortnox 

där hen attesterar fakturorna digitalt. Avstämningar sker mellan kassör och 

ordförande vid signering av fakturor. Internkontrollen bedöms att vara 

tillfredställande.  

Gällande kundfakturor finns det också ett upparbetat arbetssätt för att kunna följa 

upp inbetalda fakturor där kassören följer upp inbetalningarna från föreningens 

medlemmar. Alla medlemsavgifter har betalats under året.  

Uttalanden  
Styrelsen har enligt min uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar eller 

lagar. Jag tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
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