
Revisionsberättelse för SAGDAs räkenskaper, verksamhetsåret 2021 
 
Efter granskning av SAGDAs räkenskaper för året 2021 vill jag avge följande 
revisionsberättelse. 
 
Revisionen har omfattat granskning av föreningens balans- och resultatrapporter för 
året 2021. Revisorn har inte fått tillgång till de bokförda enskilda verifikationerna. 
Eftersom det är frågan om få verifikationer och små summor pengar, bedöms en 
revisionsberättelse kunna upprättas ändå. 
 
Föreningens tillgångar stämmer överens med kontoutdraget för plusgirokontot.  
 
Det finns enligt mig ingen anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja 
avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.  
 
 
 
Gävle 2022-02-22  
 
 
 
 
Josef Wårdsäter   
Förtroendevald revisor 
 
  
 
Revisionsberättelse för Sveriges Arkitekter Gävle-Dala  
Verksamhetsåret 2021 
 
 
Revisionen har omfattat granskning av lokalföreningens verksamhet för året 2021. 
Sveriges Arkitekter Gävle-Dala som lokalförening är medlemmarnas kontaktnät och 
som deras röstbärare lyfter lokala frågor.  
 
Revisorn har kunnat utöva insyn och följa arbetet löpande genom kommunikation, 
mötesanteckningar och protokoll. Covid pandemin försämrade möjlighet att 
organisera och genomföra lokalföreningens planerade aktiviteter enligt 
verksamhetsplan. Trots detta har SAGDA lyckats genomföra ett antal tillfällen för 
utbyten. SAGDAs arkitekturpris 2021 tilldelades och studiebesök har hållits innan 
dess. Prisets utdelning rapporterades i Nya Ludvika tidning och på beställarens 
hemsida. Juryledamöterna Arne Ludvigsson, Inger Berglund och Tomas Johnsson 
har genomfört ett gediget arbete med juryutlåtandet. Särskilt tack till Inger Berglund 
för fint dikt vid prisutdelningen.  
 
Revisionen har också omfattat granskning av föreningens balans- och 
resultatrapporter för året 2021. Revisorn har haft tillgång till huvudbok, utdrag ur 
plusgiro-kontot, balansräkning samt resultaträkning. Revisorn även erbjöds möjlighet 
att ta del av enskilda kvitto och slumpmässigt stickprov har tillämpats. Eftersom detta 



innebär få verifikationer och små summor pengar, bedöms en revisionsberättelse kan 
upprättas utan granskning av varje transaktion. Lokalföreningens tillgångar stämmer 
överens med kontoutdraget av plusgirokontot. Undertecknade föreslår därför 
årsmötet att bevilja styrelse och kassör ansvarsfrihet för den tid som revisionen 
omfattar. 
 
 
 
 
Abhinav Gaurav                            Sandviken 2022-02-23 
Förtroendevald verksamhetsrevisor 


