KOMMENTAR TILL HANS LÖNN PM
Av årsmötet vald revisor, har sent, söndagen den 18 februari 2018, 18:47, inkommit med ”PM från
revisorn i Älgö Fastighetsägareförening, Hans Lönn, med anledning av extra stämman den 19
februari 2018” och bett oss dela ut dokumentet, lägga ut det på föreningens hemsida, samt läsa upp
det vid mötet.
Hans yttrande är inte, som är brukligt vid utfärdande av revisionsrapporter, baserat på redovisade
fakta som framkommit vid granskning enligt god revisionssed utan ”begränsat till allmänna
reflektioner kring syftet med årsmötet”, han är inte närvarande vid det extra
föreningssammanträdet, och han skriver i sin e-mail ”låter mig inte representeras av
revisorssuppleanten Anders Löfgren”.
Vi har därför svårt att se hur vi konstruktivt skulle kunna använda yttrandet i vårt arbete att
utveckla medlemsnyttan i föreningen för att vända den vikande medlemsutvecklingen.
Det stämmer inte att Hans "inte heller har några verifikationer att granska”. Däremot har han
fortfarande inte några verifikationer att granska avseende bokprojektet, och det har han inte haft
under de 5-7 år som projektet bedrivits. Så varför påpekar han det nu?
Den valde revisorn finner det "mycket anmärkningsvärt att styrelsen inte har kunnat få till någon
överenskommelse med redaktionsgruppen, RG”.
Det får stå för honom, och vi konstaterar att något avtal inte träffats med redaktionsgruppen under
de 5-7 år som projektet bedrivits och att det beror på att redaktionsgruppen inte anser att de
bedrivit arbetet inom ramen för Älgö fastighetsägareförenings verksamhet.
Vi har bett Hans vara mer specifik och hänvisa till lagrum, men inte fått något svar, avseende på
vilket sätt den extra stämman, om den godkänner styrelsens förslag, kan ”komma att medverka till
att olagligheter kommer att kunna förekomma i fortsättningen”.
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Hans hävdar i likhet med föregående styrelse att bokprojektet är Älgö fastighetsägareförenings,
och om så vore, så har han inte tidigare rapporterat att föreningen inte följer bokföringslagen och
skattelagstiftningen, ligger långt efter med bokföring av för föreningen väsentliga transaktioner,
och inte har kunnat styra upp bokprojektet med en dokumenterad projektplan, och få till ett avtal
med redaktionsgruppen under de 5 - 7 år som projektet har pågått.
Vid årsmötet framkom med all önskvärd tydlighet, att tidigare styrelse och redaktionsgruppen inte
var överens om vem som äger bokprojektet.
Vi förstår inte, mot den bakgrunden, hur Hans kan finna det ”…mycket anmärkningsvärt att
styrelsen inte har kunnat få till någon överenskommelse med redaktionsgruppen, RG”.
Hans väljer att inte på något sätt biträda styrelsens förslag till medlemmarna vid det extra
föreningssammanträdet med motiveringen att det "finns hur noga som helst dokumenterat att den
numera kallade redaktionsgruppen tar fram boken på föreningens uppdrag”.
Det finns e-mail som styrker att redaktionsgruppen lovat göra arbetet ideellt, men det finns efter 5
– 7 år fortfarande inte något avtal. Dessutom tar Hans inte hänsyn till:
- dynamiken i projektet, som utvecklats från att ha som målsättning att ta fram en relativt enkel
skrift, till att resultera i den fullödiga bok vi nu kan vara glada över, och inte heller
- upphovsrättsliga aspekter, vilka vi framfört i bilaga till kallelsen.
Hans har även synpunkter på redaktionsgruppens ekonomiska redovisning, och vi planerar att
överlåta till redaktionsgruppen att besvara dessa synpunkter.
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