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Internrevisorns revisionsberättelse  
för verksamhetsåret 2019
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Blankett för fullmakt

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt 
gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. 

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sam-
bo, annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda 
en medlem. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt som gäller vid angiven 
stämma.  

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmars make, 
sambo annan närstående eller annan medlem får vara biträde. 

Med närstående avses här föräldrar, syskon och barn.

Datum:

Fullmakt för:

Att företräda:
vid Brf Fältöverstens ordinarie föreningsstämma 2020.  

Lägenhet nr:

Namnteckning:

Styrelsen noterar att internrevisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkning- 
och balansräkning i enlighet med den årsredovisning som styrelsen lämnat.

Vad gäller internrevisorns synpunkter på styrelsens förvaltning har styrelsen följande kommen-
tarer.

Inledningsvis noteras att de kommentarer som internrevisorn framför i de väsentligaste delarna 
avser sådant som skett under 2020 och således inte är föremål för prövning av årsstämman.

Internrevisorns synpunkter är fokuserade på styrelsens arbetsfördelning och arbetsordning. 
En revisors granskning ska ske i den omfattning som följer av god revisionssed, vilket är bl.a. 
granskning av om styrelsen följt beslut fattade av föreningsstämman.

Styrelsen är av den uppfattningen att styrelsen följt alla föreningsstämmans beslut, vidtagit åt-
gärder som ligger inom styrelsens behörighet och befogenhet och som inte erfordrar förenings-
stämmans särskilda beslut. Den upphandling av ventilationssystemet, vilket är ett F/T-system 
med värmeväxling (av internrevisorn benämnt "FTX"), som kritiserats av internrevisorn anser 
styrelsen ha skett på ett korrekt sätt.

Beträffande styrelsens interna arbetssätt har styrelsen under våren beslutat att ändra arbetsord-
ningen i syfte att effektivisera styrelsens arbete på ett konstruktivt sätt vilket utfallit med positivt 
resultat. Detta innebär bl. a att styrelsesuppleant numera kallas enbart till de styrelsemöten då 
styrelsesuppleanten ska inträda istället för en ordinarie ledamot när den ordinarie ledamoten har 
förhinder. Detta är huvudregeln för alla styrelser.  Styrelsen anser att det inte är internrevisorns 
uppgift att ha synpunkter hur styrelsen beslutat implementera en nyare och effektivare arbets-
ordning så länge den inte innebär att gällande lagstiftning eller föreningens stadgar åsidosätts.

Internrevisorn har under året löpande framfört synpunkter och kommentarer till styrelsen 
vilket har föranlett bl. a att styrelsen har känt sig tvingade att kontakta juridisk expertis för att 
utreda vissa påståenden, vilket är grunden till varför föreningen har högre advokatkostnader 
än tidigare. Dessa har beställts på ett korrekt sätt. Internrevisorns agerande under året har skett 
på ett sådant sätt att internrevisorn inte kan ha haft något annat syfte än att påverka styrelsens 
beslut och inte i syfte att få underlag för sin revision.

Styrelsen konstaterar slutligen att internrevisorn inte har hittat några åtgärder som medfört eko-
nomisk skada för föreningen utan endast påpekat att hon bedömer att föreningen riskerar lida 
ekonomisk skada. Påståendet bestrids av styrelsen. Det finns inget som anges vad skadan kan 
bestå av eller hur stor den är eller dess orsak.

Stockholm den 27 maj 2020

Styrelsen i Brf Fältöversten

Styrelsens kommentar  
till internrevisorns revisionsberättelse
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