
REVISIONSBERÄTTELSE

Vid granskning av Föreningen Stockholm Skateboard Collectives 
räkenskaper för tiden 2019-01-01 till 2019-12-31 och 2020-01-01 
till 2020-12-31 har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och 
kostnader är styrkta med nödvändiga verifikationer, den kontanta 
kassan och behållningen på bank och plusgiro har kontrollerats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda 
protokoll finns enligt min mening ingen anledning till anmärkning, 
därför föreslår ja föreningsårsmötet tillstyrka avgående styrelse 
ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
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Följande handlingar har undertecknats den 12 april 2021
 

Handlingarna är undertecknade av
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Om detta kvitto
Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften
har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande
rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm,
Sverige.
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