










Kommentar till övrigt vald revisor Klas-Göran Parks 

revisionsberättelse 
 

 

Bakgrund 

Under 2018 har det uppkommit en konflikt mellan SAU:s styrelse, generalsekreterare och Klas-Göran 

Park, övrigt vald revisor samt tidigare ordförande i UV-scoutrådet, om huruvida tidigare 

generalsekreterare och UV-scoutkonsulent har agerat oenigt med SAU:s stadgar.  

 

Inför Oslagbart 2019 skulle en projekttjänst tillsättas som skulle löpa över åren 2018–2019. 21 

december 2017 signeras avtal om inköp av en konsulttjänst. Avtalet signeras av dåvarande 

generalsekreterare och kontorschef. Förhandling och signering av avtal sker i sin ordning, efter 

gällande attestordning (förenligt med SAU:s verksamhet och enligt lagd budget) och enligt gällande 

firmateckning (två i förening). Personen som får projekttjänsten anses vara lämplig för uppgiften, inte 

minst på grund av tidigare erfarenhet av SAU:s storläger.  

 

Stadgebrottet anses, enligt övrigt vald revisor, ha ägt rum när projekttjänsten tillsattes och att 

dåvarande UV-scoutkonsulent ska ha överskridit sina befogenheter i och med detta. 

  

Vi anser inte att ett stadgebrott har begåtts, främst av följande anledningar: 

 

• Det är inte upp till ett metodråd att besluta om anställningar. Det är styrelsens arbetsutskott 

(AU) som har i uppgift att bereda anställningsfrågor och besluten tas av SAU-styrelsen. 

Styrelsen fick kontinuerlig information från dåvarande generalsekreterare om den pågående 

processen och beslutet var även förankrat hos styrelsen.  

• I UV-scoutrådets handlingsplan för 2016-2017 står följande: ”Under följande år vill vi starta 

arbetet med att tillsätta en arbetsgrupp och ledarstab inför storlägret 2019.” 

Det är konsulentens uppgift att verkställa rådets beslut och därmed UV-scoutkonsulentens 

uppgift att i det här läget att hitta lämplig kandidat för projekttjänsten. Om det är så att rådet 

inte informerats om att ett avtal var på väg att signeras är det olyckligt och snarare ett 

missförstånd men inte ett stadgebrott. Om kommunikationen mellan UV-scoutkonsulent och 

råd varit bristfällig är det något vi behöver ta till oss och ta med in i framtiden så att inte en 

liknande situation uppstår. UV-scoutrådet informerades om avtalet på nästkommande 

rådsmöte den 27 januari 2018, då konsulenten rapporterade om sitt arbete till rådet. Vi anser 

att UV-scoutkonsulenten har följt sin arbetsbeskrivning och därmed inte överskridit sina 

befogenheter. Beslutet strider således varken mot stadgar eller handlingsplan. 

 

Angående glidning i förvaltningsberättelse för 2018 

Klas-Göran Park skriver i sin revisionsberättelse om den ”ändring som gjorts i årsredovisningen” av 

nuvarande generalsekreterare och han försöker peka på att detta gjorts medvetet för att neutralisera 

kritiken. Det har inte gjorts medvetet och handlar inte om någon glidning mot ”konsulentstyre”. 

Ordalydelsen ”Varje metodområde leds av ett råd där minst en anställd konsulent finns med och 

leder rådets arbete och verkställer dess beslut.” ska inte tolkas som att konsulenten ensam leder 

rådets arbete utan att konsulenten ”finns med och leder” UV-scoutarbetet som en del i rådet. Rådet är 

ett demokratiskt organ i SAU där majoritetsbeslut gäller. Här är 2017 års skrivelse för 

jämförelse: ”Varje metodområde leds av ett råd och har en handlingsplan som styr arbetet. Rådets 



arbete genomförs under ledning av anställda konsulenter.”. Vi anser att ingen glidning har skett och 

att beskrivningen är felaktig. 

 

Angående rekommendation att inte bevilja SAU styrelsen ansvarsfrihet 

Vi anser att beskrivningen om påstått stadgebrott saknar saklig grund och består av lösa anklagelser. 

Det kan också i sammanhanget noteras att den auktoriserade revisorn rekommenderar ombudsmötet att 

tillstyrka SAU-styrelsen ansvarsfrihet. Att inte tillstyrka ansvarsfrihet innebär att skadeståndsanspråk 

kan väckas mot styrelsen eller enskild ledamot för en konstaterad eller misstänkt ekonomisk skada. 

Någon ekonomisk skada bedöms ej ha gjort enligt beskrivningen ovan.  

 

I denna situation uppstår många frågor och vi hoppas att vi besvarat några av dessa med denna 

kommentar. Vi ser att i SAU:s stadgar finns det utrymme för tolkning och att det saknas tydliga 

riktlinjer för hur våra metodråd ska fungera tillsammans med konsulenterna. Som styrelse tar vi ansvar 

och den kritik som lyfts tar vi till oss. Under det kommande året vill vi ta ett större grepp kring alla 

våra metodråd för att tillsammans utveckla en tydlig struktur och delegationsordning för rådens 

funktion och arbete.  

 

Det är inom SAU, precis som i alla ideella föreningar, viktigt att stadgar och handlingsplaner efterlevs. 

SAU är en demokratiskt uppbyggd organisation. Styrelsen arbetar ständigt med SAU:s styrdokument 

för att säkerställa att dessa lever i alla våra råd, kommittéer och i det löpande arbetet. Vi är trygga med 

att inget stadgebrott begåtts, att demokratin inom vår rörelse inte är hotad och att vi arbetar för att 

träna barn och ungdomar att bli aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. 
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