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Revisionsberättelse 
 

Undertecknade av GIS i Uppsala läns valda revisorer har granskat årsbokslutet, räkenskaperna och 

styrelsens verksamhet för räkenskapsåret 2020. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 

 

Årsbokslutet har gjorts enligt god redovisningssed och god föreningssed och vi tillstyrker: 

- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs 

- att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och 

- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

 

 

Örjan Mattsson   Per Lindblad 
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