
Till redovisningsansvariga 

2019-12-20 

 

Hej! 

Nu närmar sig julen och här kommer lite mer information om verksamhetsredovisningen som ska 

skickas in till SAU senast den 31 januari. 

Från och med den 13 januari (inte 1 januari som vi skrev i tidigare brev) kan ni gå in på 

www.sau.nu/verksamhetsredovisning och följa en länk för att lämna in er verksamhetsredovisning.  

Senast i slutet av vecka 2 kommer det på samma websida finnas instruktioner för hur ni går till väga. 

 

Precis som tidigare ska SAU-föreningens ordförande och revisor signera redovisningen. För en icke 

självständig förening gäller församlingens ordförande och revisor.  

Skillnaden detta året är att denna signering sker digitalt via BankID. Det innebär att när alla uppgifter 

är färdigifyllda ska mailadress uppges till ordförande och revisor för signering med BankID via 

Verified. Då kommer de att få ett mail med länk till alla inlämnade uppgifter och även instruktioner 

för hur signeringen går till.   

Ifall det kliar i fingrarna på er redan nu, så kan alla underlag förberedas så länge, för att sedan läggas 

upp i samband med den digitala redovisningen i januari. För både självständig och icke självständig 

förening ska en medlemsförteckning upprättas i en Excelfil (gärna enligt vår mall).  

För en självständig förening ska även verksamhetsbeskrivning laddas upp.  

Likaså ska årsmötesprotokoll och ev. reviderade stadgar laddas upp. Har ni dock inte hunnit ha 

årsmöte innan den 31 januari kan det kompletteras med i efterhand via email eller post till Karolina 

Sturesson.   

Vi vill bara påminna om att alla medlemmar i er verksamhet ska redovisas till SAU, även de som ni 

inte har en namnunderskrift på eller en inbetalning för. 

 

Vi önskar Er en riktigt GOD JUL och lycka till i ert viktiga uppdrag! 

Vi är tillbaka efter julledighet den 7 januari och hjälper er gärna ifall ni har frågor eller funderingar! 

 

Karolina Sturesson   Laura Lundström 

Bidragshandläggare   Kontorschef SAU 

karolina.sturesson@sau.nu   laura.lunsdtrom@sau.nu 

036 - 30 61 66    036 – 30 61 71 

 

Västra Storgatan 14 

553 15 Jönköping 
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