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Information om årsredovisning/årlig rapportering för länsförbund och 

lokalföreningar och hur den ska skickas in till Riksförbundet FUB 

Vilka dokument består den årliga rapporteringen av? 

1. Verksamhetsberättelse 
2. Ekonomisk redovisning 
3. Revisionsberättelse 
4. Årsmötesprotokoll 

Vad ska stå i dokumenten? 

1. Verksamhetsberättelse där ni berättar vad ni i länsförbundet/lokalföreningen gjort 
under året. 

2. Ekonomisk redovisning som kan se lite olika ut beroende på hur stor föreningen är.  Ju 
fler transaktioner och ju större belopp, desto mer formell redovisning. Föreningen 

skickar in resultat och balansräkning eller ett formellt årsbokslut/årsredovisning. 
3. Revisionsberättelse. Alla föreningar ska ha en revisor som skriver revisionsberättelse. I 

en liten förening behöver revisorn inte vara godkänd eller auktoriserad revisor. Dock 
måste revisorn vara oberoende. Läs mer om detta i God föreningssed sidan 14 och 15. 
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/god_foreningssed_rev_2014_2_2.pdf  

Det går bra att sammanfoga ovanstående tre handlingar till en årsberättelse. Det är så 
Riksförbundet redovisar. Se till exempel: 

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/arsredovisning_fub_2015_w_enkelsidor_01.pdf  

 
4. Årsmötesprotokoll där ni har dokumenterat de punkter som togs upp på årsmötet. 
 

Varför är det viktigt att skicka in dessa dokument? 

1. Att skicka in undertecknad verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och 
revisionsberättelse i tid är ett villkor för att ni som länsförbund eller lokalförening 

ska ha rösträtt på förbundsstämman. 
2. Samtliga fyra ovanstående dokument är underlag för Riksförbundets 

statsbidragsansökan. Vi kan inte söka bidrag för föreningar som inte har skickat in 
fullständiga och undertecknade dokument. Statsbidraget är vår största inkomstkälla. 
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Varför måste dokumenten vara undertecknade? 

För att våra revisorer i Riksförbundet ska kunna skriva revisorsintyg till statsbidraget måste 

samtliga era dokument vara undertecknade av styrelsen respektive lokala revisorer (sistnämnda 

för revisionsberättelsen). Ni intygar med undertecknandet att dokumenten är korrekta och att 

föreningen haft verksamhet under året. Vilket är vad revisorerna behöver för att kunna skriva 

intyget till Socialstyrelsen. 

Hur ska dokumenten skickas in? 

Det är bra om en person hos er i länsförbundet/lokalföreningen får ansvaret för att sända in 
handlingarna.  Gärna alla dokument vid ett tillfälle så att inget kommer på avvägar. 

1. Via mejl till fub@fub.se  Om ni kan skanna alla dokument till en fil är det toppen. Skicka 

annars alla dokument i samma mejl.  Skriv i ärenderaden att det är:  
Årsrapportering från < <namn på er förening>> 

 
2. Via post i ett kuvert till Riksförbundet FUB, Box 1181, 171 23 SOLNA 

Märk kuvertet: 
           Årsrapportering från < <namn på er förening>> 

OBS! Kom ihåg att: 
-  skriva namnet på er förening på alla dokument 
- alla föreningar/länsförbund ska skicka in alla fyra dokumenten 
 

När ska dokumenten senast skickas in? 

För att ni ska få rösträtt på förbundsstämman ska undertecknad verksamhetsberättelse,  

ekonomisk redovisning och revisionsberättelse senast skickas till Riksförbundet: 

 17 mars för lokalföreningar 
 17 april för länsförbund 

 
Årsmötesprotokollet ska skickas senast 31 maj. 

Allra bäst är om ni skickar allt på en gång och det går utmärkt att göra redan innan 17 mars! 

 

Kontakta oss på kansliet om du har frågor! 

Tel 08-508 866 00 

 fub@fub.se 
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