REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Skaraborgs Bygdegårdsdistrikt

Vi har granskat årsbokslut och bokföring samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret
2021-01-01—2021-12-31. Det är styrelsen som ansvarar för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslut och förvaltning på grundval av vår
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen, om skäl för
entledigande föreligger eller om någon ledamot på annat sätt handlat i strid med föreningens
stadgar. Vi anser att vår revision ger rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande
bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelseledamöterna har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
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