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Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Hovenäsets 
Kapellförening för tiden 2018-01-01 – 2018-12-31. 
 
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att 
uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. 
 
Revisionen har utförts enligt svensk revisionssed. Det innebär att jag genomfört revisionen för att 
med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 
 
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat redovisningen, årsmötes- och 
styrelseprotokoll, åtgärder och andra förhållanden i föreningen.  
 
På årsmötet i augusti 2018 tillsattes en helt ny styrelse i föreningen. Bristen på kontinuitet i 
styrelsen har gjort det svårt att få en helt klar bild över vad som skett under tiden före årsmötet. 
Jag har dock tagit del av protokoll från den tiden och har via föreningens bankkonto kunnat följa 
de ekonomiska transaktionerna som skett under samma tid.  
 
Årsredovisningen ger en i alla väsentligheter en rättvisande bild av föreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2018 och dess finansiella resultat.  
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 2018 års resultat- och balansräkning. 
 
När jag tagit del av den tidigare styrelsens protokoll för 2018, gör jag följande reflektioner. 
 

• På tre styrelsemöten har man behandlat det kommande årsmötet, utan att ha behandlat de 
motioner som inkommit inför årsmötet, något som är en av styrelsens uppgifter och en 
förberedelse inför årsmötet. 

 
• År 2017 lät man en arkitekt, för nästan 25 000 kronor, ta fram ett skissförslag över hur en 

allmän samlingslokal skulle se ut på tillköpt mark bakom kapellet. I protokollen finns 
inget som tyder att man fortsatt den processen.  

 
• Den 8 augusti beslutade den dåvarande styrelsen att föra över Kapellförenings alla likvida 

medel från föreningens bankkonto till ett av pastoratets bankkonton. Att timmarna innan 
ett årsmöte föra över föreningens medel till ett främmande konto och dessutom inte 
meddela detta till den tillträdande styrelsen är mycket anmärkningsvärt. 

 
När det gäller verksamheten efter årsmötet den 8 augusti 2018 visar styrelsens verksamhets-
berättelse på ett bra sätt vad som hänt i föreningen. 



2 

 

Som revisorer har jag kunnat följa den nuvarande styrelsens resultatlösa ansträngningar med att få 
till stånd en dialog med kyrkan om kapellets framtid.  
 

De stadgar som antogs på årsmötet 2018 angav att föreningens ändamål ”är att utveckla och 

underhålla fastigheten Hovenäsets Kapell för att kunna erbjuda hovenäsborna en funktionell 

mötesplats för både religiösa och icke religiösa aktiviteter”. Jag kan konstatera att den nya 
styrelsen inte har lyckats initiera något arbete för att uppnå målet ”en funktionell mötesplats”. 
För att inte stöta sig med kyrkan och i avvaktan på en dialog, har styrelsen intagit en avvaktande 
hållning. Jag har förståelse för ett sådant agerande, då en stor del av föreningsmedlemmarna 
önskar att kapellet, vid sidan av icke religiösa aktiviteter, även i fortsättningen skall vara en lokal 
för dop, begravningar, bröllop och gudstjänster.  
 
Med tanke på att de ekonomiska förhållandena är i ordning och de ansträngningar styrelsen gjort 
för att få till ett fortsatt gott samarbete med kyrkan vill jag tillstyrka att föreningsstämman 

beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
 
Det är min rekommendation som revisor att Kapellföreningens styrelse i fortsättningen fokuserar 
på att skapa förutsättningar för ökad användning av hovenäsbornas kapell i enlighet med 
stadgarnas ovan nämnda ändamålsparagraf. 
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