Revisionsberättelse för

EHSSs

verksamhet 2020

Undertecknad har granskat sällskapets ekonomiska och innehållsmässiga verksamhet under
verksamhetsåret 2020, ett år som inneburit flera extraordinära händelser. Förutom coronapandemin
så har sällskapets verksamhet komplicerats av ett byte av ekonomiskt redovisningssystem, nytt
medlemshanteringssystem samt övergång till en ny hemsida. Samtliga dessa förändringar har
medfört problem i besvärande grad.
Efter flera kontakter med kassören och ordföranden kan jag konstatera att bokföringen nu är i
ordning och att det inte finns några utbetalningar som inte är styrkta med verifikationer. Sällskapets
ekonomiska ställning är stark, den utgående balansen är nästan 600 000 kr. Behövs så stor buffert?
Och om så är fallet, borde inte åtminstone en del placeras på ett räntebärande konto (även om
räntan är låg)? Jag föreslår att den nya styrelsen diskuterar dessa aspekter och vidtar åtgärder om

det anses befogat.
Det nya medlemshanteringssystemet är fortfarande behäftat med betydande svagheter. Det är bl.a'
problem med att betala sin medlemsavgift (vilket jag själv erfarit nyligen). Ambitionen under 2020
har varit att öka medlemsantalet med SYo, en målsättning som definitivt inte kunnat uppnås,
tvärtom. Budgeterade medlemsintäkterna på 95 000 kr har i realiteten blivit knappt 30 000 kr. Även

om styrelsen tror att det finns många medlemmar som kommer att betala sin avgift så finns det
enligt min mening en betydande risk att sällskapet kommer att tappa medlemmar om inte systemet
görs mer lätthanterligt (dvs. ergonomisktl). I awakta på att bristerna åtgärdas bör informationen på
hemsidan ge tydligare vägledning än vad som nu är fallet.
Vidare tycks inbetalning av medlemsavgiften via hemsidan medföra en kostnad pä7,4O kr per
inbetalning. Vad motiverar detta? Vad får sällskapet för den utgiften? Det synes mig som
tillhandahållaren av systemet alltför lättvindigt får "sno åt sig" pengar på sällskapets bekostnad.
Likaså verkar avgifterna

styrelsen

titta närmare

till Nordea ganska höga.

Dags

att byta bank?

Dessa frågor bör den nya

på och vid behov åtgärda.

Utöver problemen med inbetalning av medlemsavgift på hemsidan konstaterar jag att sidan ännu
inte fungerar tillfyllest även i andra avseenden, vilket motverkar sällskapets ambition att "sprida
ergonomins evangelium". Ett ergonomisällskap bör väl ha en ergonomiskt föredömlig hemsida, eller
hur?
Sällskapets verksamhet under 2020 har förstås störts av coronan, men styrelsen ska ha en eloge för
att kommunikationen med medlemmarna fungerat bra enligt verksamhetsplanen. Av de planerade
aktiviteterna har två frukostseminarier och två webinarier kunnat hållas, medan konferensen
ErgoOnWaves och tre After Work inte kunnat genomföras.
Sammantaget ger detta att jag föreslår att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen och
beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
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