
Revisionsberättelse 2021 

Under året som gått har verksamhetsrevisorn följt upp styrelsens arbete utifrån 
verksamhetsplanen för 2021 antagen på årsmötet. Genom insyn i kommunikation, 
mötesanteckningar, ekonomin och protokoll har revisorn kunnat följa arbetet löpande 
genom året. Det har även skett en avstämning med styrelsen i samband med deras 
styrelsemöten. Baserat på denna insyn och styrelsens verksamhet under året anser 
revisorn att styrelsen har gjort ett fullgott arbete med genomförande av 
verksamhetsplanen för 2021. 


Verksamhetsplanen för 2021 har tre huvudpunkter - hämtade från 
verksamhetsprogrammet - En stark röst i samhället, En inspirerande plattform samt Ett 
studentfackligt forum. Punkterna har inarbetats i verksamheten under året och de punkter 
i planen som är kopplade till en specifik aktivitet är uppfyllda. 


En stark röst i samhället har synts bland annat genom styrelsens närvaro i Skanskas 
tidning samt på arkitekturdagarna i Malmö. Styrelsen har bevakat studenternas situation 
med distansundervisningen, ett viktigt arbete. Eventuella långsiktiga konsekvenser bör 
följas upp under nästkommande verksamhetsår, exempelvis bevakning av antalet avhopp. 


En viktig del av organisationens arbete är att vara en plattform för möten och utbyte 
mellan arkitektstudenter, omvärldssituationen 2021 har omöjliggjort mycket men styrelsen 
och lokalföreningarna har trots detta lyckats genomföra ett antal tillfällen för utbyten. 
Möten har hållits med studentrepresentanterna samt lokalordföranden. För en bredare 
publik har en sommaravslutning med inblick i olika skolors projekt anordnas samt en 
inspirationsdag under höstterminen. 


Under verksamhetsåret har ett antal projekt genomförts lokalt på skolorna av 
lokalföreningar, projekten är en viktig del av organisationens verksamhet och bidrar till att 
uppfylla verksamhetsplanen. Styrelsen har klubbat en bredd av projekt med spridning 
både mellan skolorna och olika typer av aktiviteter. En lokalförening har inte genomfört ett 
enda projekt under året, en annan inte ett under höstterminen. De aktuella 
lokalföreningarna behöver stöd av styrelsen under 2022 för att komma igång igen.


Överlag har styrelsen gjort ett gott arbete under året och lokalt har ett flertal intressanta 
projekt genomförts. Inför nästa verksamhetsår finns utmaningar i att få upp 
engagemanget och intresset för organisationen samt en återstart av lokalföreningar som 
har blivit inaktiva. Förhoppningsvis innebär omvärldsläget en återgång till ett mer normalt 
verksamhetsår. Även organisationens budget, som minskade med en tredjedel från 2020, 
är en utmaning och fråga som styrelsen arbeta med. Stämman 2022 utgör en möjlighet 
att påverka tillsammans med löpande kontakt med styrelsen för Sveriges Arkitekter. 


Även 2021 har likt 2020 inneburit stora utmaningar för styrelsen att genomföra vissa typer 
av aktivteter, främst fysiska träffar. Verksamhetsplanen har medvetet undvikit specifika 
skrivningar angående detta och styrelsen har hittat former för att genomföra givande 
aktiviteter trots hinder utan dess kontroll. På grund av det och ett gott genomfört 
styrelsearbete rekommenderar jag styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
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