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         Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 

  Telefax  Org.nr  E-post 
Enköpings kommun 
  
745 80 Enköping  

Linbanegatan 12 

    212000-0282  kommunledningsforvaltningen@enkoping.se 

Kommunledningsförvaltningen  
Malin Kvist 
0171-62 58 73 
malin.kvist@enkoping.se 

  

Redovisning av partistöd 2020 - stödmall 
 

Partiets namn Enköpings 
Kommunkrets av 
Centerpartiet 

Konto 

Organisationsnummer 817 0009-5048  

Mottaget partistöd 2020 210 389 3110 

Löner och ersättningar till 
anställd personal 

  

Lokalkostnader 800 5010 

Marknadsföring 390 4280 

Deltagande i utbildningar 
och konferenser 

23 430 4275 

Material 5 616 6110 

Delar av partistödet som 
överförts till andra delar av 
partiorganisationen, 
Centerkvinnorna i Enköping 

7 000 4250 

Bankgiro eller plusgiro för 
fortsatta utbetalningar 

BG 262-2462  
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Till redovisningen ska bifogas:  

- Rapport från den särskilde granskaren 

Till redovisningen ska också bifogas, om uppgifterna förändrats jämfört med 
föregående års redovisning: 

- Partiföreningens stadgar 
- Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för aktuellt år 
- Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens 

firma 
- Protokoll från partiföreningen som visar vem som utsetts till särskild 

granskare 
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         Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 

  Telefax  Org.nr  E-post 
Enköpings kommun 
  
745 80 Enköping  

Linbanegatan 12 

    212000-0282  kommunledningsforvaltningen@enkoping.se 

Kommunledningsförvaltningen  
Malin Kvist 
0171-62 58 73 
malin.kvist@enkoping.se 

  

Redovisning av partistöd 2020 - stödmall 
 

Partiets namn Enköpings Moderaterna 

Organisationsnummer 817000-7069 

Mottaget partistöd 2020 360668 

Löner och ersättningar till 
anställd personal 

0 

Lokalkostnader 63991 

Marknadsföring 38403 

Deltagande i utbildningar 
och konferenser 

15104 

Material 7035 

Delar av partistödet som 
överförts till andra delar av 
partiorganisationen 

141711 

Bankgiro eller plusgiro för 
fortsatta utbetalningar 

387-8915 

 

Till redovisningen ska bifogas:  

- Rapport från den särskilde granskaren 

Till redovisningen ska också bifogas, om uppgifterna förändrats jämfört med 
föregående års redovisning: 

- Partiföreningens stadgar 
- Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för aktuellt år 
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- Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens 
firma 

- Protokoll från partiföreningen som visar vem som utsetts till särskild 
granskare 
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Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 

Enköpings kommun 

  

745 80 Enköping 

 Linbanegatan 12  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 

  Telefax  Org.nr  E-post 

     212000-0282  kommunledningsforvaltningen@enkoping.se 
 

Kommunledningsförvaltningen  

Malin Kvist 

0171-62 58 73 

malin.kvist@enkoping.se 

  

Redovisning av partistöd 2020 - stödmall 

 

Partiets namn Kristdemokraterna i Enköping 

Organisationsnummer 817001-3604 

Mottaget partistöd 2020 90167 kronor 

Löner och ersättningar till 
anställd personal 

0 kr 

Lokalkostnader 3750 kronor 

Marknadsföring 0 kronor 

Deltagande i utbildningar 
och konferenser 

0 kronor 

Material 825 kronor 

Delar av partistödet som 
överförts till andra delar av 
partiorganisationen 

43000 kronor 

Bankgiro eller plusgiro för 
fortsatta utbetalningar 

Plusgiro 287 79 - 7 

 

Till redovisningen ska bifogas:  

- Rapport från den särskilde granskaren 

Till redovisningen ska också bifogas, om uppgifterna förändrats jämfört med 

föregående års redovisning: 

- Partiföreningens stadgar 

- Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för aktuellt år 
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- Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens 

firma 

- Protokoll från partiföreningen som visar vem som utsetts till särskild 

granskare 
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         Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköp ngs kommun 
  
745 80 Enköp ng 

 L nbanegatan 12  0171 62 50 00  7 07 27 3  www.enkop ng.se 

  Telefax  Org.nr  E-post 
     212000 0282  kommun edn ngsforva tn ngen@enkop ng.se 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Malin Kvist 
0171-62 58 73 
malin.kvist@enkoping.se 

  

Redovisning av partistöd 2020 - stödmall 
 

Partiets namn Liberalerna i Enköping 

Organisationsnummer 817000-5907 

Mottaget partistöd 2020 90 167 kr 

Löner och ersättningar till 
anställd personal 

— 

Lokalkostnader — 

Marknadsföring 16 

Deltagande i utbildningar 
och konferenser 

— 

Material 5 024 

Delar av partistödet som 
överförts till andra delar av 
partiorganisationen 

31 269 

Bankgiro eller plusgiro för 
fortsatta utbetalningar 

455-2055 

 

Till redovisningen ska bifogas:  

√ Rapport från den särskilde granskaren = revisionsberättelse 

Till redovisningen ska också bifogas, om uppgifterna förändrats jämfört med 
föregående års redovisning: 

√ Partiföreningens stadgar 
√ Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för aktuellt år 
√ Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 
√ Protokoll från partiföreningen som visar vem som utsetts till särskild 

granskare = revisor. 



 
Revisionsberättelse 2020 
  
Undertecknade, av årsmötet vald revisorer, har granskat årsredovisningen för Liberalerna i Enköpings 
kommun räkenskapsåret 2020.  

Styrelsen som helhet har mellan årsmötena ansvaret för ekonomin, även om det finns en särskilt 
utsedd kassör.  

Revisorns uppdrag är att bedöma, om redovisningen stämmer med de beslut som fattats och den 
verksamhet med faktiska kostnader som ägt rum.  

Vi har tittat på protokoll, kontoutdrag, kassabok och verifikationer. Kassören ger några 
kommentarer i förvaltningsberättelsen. Utöver detta vill vi göra några påpekanden och förslag. 

- Även i år har det slarvats med kvitton så att verifikationer saknas. Alla utlägg ska styrkas 
med kvitton eller liknande. Det är verkligen anmärkningsvärt att detta slarv upprepas år 
efter år. 

- Vi har inte sett något protokoll från konstituerande styrelsemöte. Styrelsen bör i början av 
sitt arbetsår besluta om firmatecknare, attesträtt, rätt att använda föreningens kontokort och 
regler för detta.  

- Vi har tidigare föreslagit att större kostnader bör beslutas på protokollfört styrelsemöte, och 
att det finns en beloppsgräns för inköp utan sådant beslut. Vi har inte sett att det gjorts.  

- Notering om sådana beslut kan göras i kassaboken. Så har till exempel i februari tio koftor 
med profiltryck inhandlats. Det finns inget protokollfört styrelsebeslut om inköpet från detta 
år, varför vi antar att det beslutats under 2019. 

- Av kvitto framgår att den som gjort inköpet å föreningens vägnar använt sitt medlemskort 
för att erhålla bonuspoäng. I andra sammanhang är det vanligt att sådant ska undvikas. 
Föreningen bör ha en policy för detta. 

- Kontoplanens konto 5990 övriga utgifter används flitigt, för de inte helt försumbara 
kostnaderna för uppvaktning. Kanske det skulle förtjäna ett eget konto, t ex 5992. 

- En lunch på Statt för sju personer, varav 3 återbetalats, sticker ut från gängse verksamhet 
och saknas bland protokollförda beslut. 

 
Vi upprepar också vårt förslag för att skydda föreningens ekonomi: 
- Partistödet till länsförbundet beräknas på det kommunala stödet till Liberalerna Enköping. 

Föreningen bör verka för att länsförbundet redovisar hur dessa pengar kommer Liberalerna 
Enköping till godo, eftersom det är skattemedel som enligt kommunallagen bara får 
användas inom kommunen. 

 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med gällande regler och ger en 

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens ekonomi per den 31 december 2020. 
Resultatet är fört till balansräkningen och utgående balans på 170 089,14 kr bör överföras till 2021 års 
räkning.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi årsmötet följande: 
 

att resultat- och balansräkning för 2020 fastställs,  
att den utgående balansen överförs till 2021 års räkning, samt 
att styrelse och kassör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 
 
Veckholm 2021-01-23 
 
 
Anders Cyrillus   Erika Cyrillus 
revisor    revisor  




