Revisionsberättelse
Verksamhetsåret 2016/2017
Revisor: Lina Ögren, linao@cs.umu.se

Antal styrelsemöten med protokoll: 12 st
Antal styrelsemötesprotokoll tillgängliga för medlemmar: 12 st (varav 12 st via
www.ntk.umu.se/cs/dokument/)
Antal justerade mötesprotokoll tillgängliga för medlemmar: 4 st (varav 4 st via
www.ntk.umu.se/cs/dokument/ (möte 0, 1, 4, 6)och 7 st på NTK:s kansli. Möte 2, 3, 5, 7, 9 11 finns, men inte tillgängligt för medlemmarna)

Verksamhetsplan
Enligt verksamhetsplan som Styrelsen 2015/2016 föreslog och fastställdes av Stormötet
våren 2016 för CS-sektionens styrelse 2016/2017, nedan kallad Styrelsen,  så
● Har stadgarna och reglementet uppdaterats under Höststormötet 2016.
● Finns skåpen på plan 1 för uthyrning (samt en detaljerad plan för dessa) och en
ansvarig är tillsatt och kommer lämnas över till Styrelsen 17/18.
● Har en försäljning av overaller genomförts.
● Har delat evenemang som kan vara av intresse för sektionens medlemmar på
Facebook.
● Har diskuterat huruvida samtliga program inom sektionen har en likvärdig röst.
● Har en ambition om att uppta SkiWeek i Åre försökts, vilket inte gick att genomföra
helt och hållet. Planen verkar vara att satsa nästa verksamhetsår iochmed relativt
många intresseanmälningar.
●

●
●
●
●

Har inga styrelsemöten mailats ut eller delats på ex. Facebook för medlemmarnas
vetskap, därav har arbetet om att öppna upp sektionens organisation med ex. öppna
styrelsemöten och att vara aktiva kring detta på sektionens
kommunikationskanaler inte påbörjats.
Har endast en medlemsfrämjande aktivitet anordnats, vilket dock inte var riktat till
alla sektionens medlemmar.
Har overaller inte beställts in under verksamhetsåret 16/17 eller i förebyggande
syfte inför verksamhetsåret 17/18
Har sektionen inte medverkat under Mottagningen 2016.
Har hemsidan www.ntk.umu.se/cs uppdaterats endast en gång förutom tillägg av
mötesprotokoll och fyra (4) stycken justerade mötesanteckningar.

Ekonomi
Ekonomin ser bra ut och budgeten har inte överskridits.

Prövning om ansvarsfrihet
Revisor föreslår
att inte ge ansvarsfrihet för CS-sektionens styrelse verksamhetsåret 16/17, samt
att ansvaret för overallinköp och överlämning måste fullföljas.
Detta med motiveringen:
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sektionen vid liv och tillhandahållit studenterna
vid CS-sektionens medlemsprogram en fungerande utbildningsbevakning. Enligt NTK:s
ordförande för utbildningsbevakningsenheten 2016/2017 har CS-sektionens representant i
enheten gjort ett väldigt bra jobb. Styrelsen har inte heller överskridit den fastslagna
budgeten för verksamhetsåret 2016/2017.
Styrelsen har däremot inte följt verksamhetsplanen i sin helhet och har inte agerat
medlemsfrämjande med avseende på aktiviteter, overallinköp och försäljning. Detta har
resulterat i att styrelsen 16/17 inte främjat en gemenskap mellan nya studenter och äldre
studenter inom sektionen. Överlämningen mellan styret 16/17 och 17/18 har ännu inte
hänt, vilket jag som revisor inte kan stå bakom.

