Fristående Husmodersförbundet (FHF)

Till Länsförbunden och dess lokalavdelningar
Begäran om att få ta del av lokalföreningars medlemsregister
HEJ
För er kännedom och information vill jag meddela att förbundet centralt, av vår revisor, har blivit ombedd att
hålla lokalföreningarnas medlemslistor tillgängliga för granskning. Denna begäran grundar sig på att dessa ingår
i den granskning som revisorn gör av förbundets verksamhet innan han skickar sin revisionsrapport till
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Medlemslistan är en garant för att medlemmarna
är aktiva och har betalat sin medlemsavgift. Vår organisation ansöker om ett årligt statligt bidrag och måste följa
de regler som MUCF kräver för att vi ska få vår ansökan godkänd. Revisorns rapport till MUCF avser
förhållandet i vår organisation den dag då det senaste verksamhetsåret upphörde. För vår del är det den sista
december som gäller eftersom vi har kalenderår som räkenskapsår. Vår organisation räknas som en ideell
kvinnoorganisation som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället.
Revisorns granskning av verksamhetsåret 2016 gjordes på några få lokalföreningar genom s.k. stickprov. Inför
kommande granskning av verksamhetsåret 2017 har revisorn begärt att få en sammanställning över samtliga
lokalföreningars medlemsregister. Det innebär att länsförbunden blir första instans att kontrollera att
medlemslistan för respektive lokalförening stämmer överens med det antal medlemmar som angetts i
verksamhetsberättelsen per den 31 december verksamhetsåret. Genom att länsförbunden centralt får
tillgång till medlemslistorna innebär det att det blir smidigt för revisorn att begära ut de medlemsförteckningar
han vill granska.
Den del av granskningen som revisorn genomför beträffande medlemmar omfattar följande moment:
•
•
•
•

att kontrollera medlemmens ålder
att kontrollera att medlemmen har rösträtt
att kontrollera hur stor andel som är kvinnor
att medlemmen aktivt har tagit ställning för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift

Det är därför mycket viktigt att medlemslistan för respektive lokalförening per den 31 december verksamhetsåret
stämmer överens med det medlemstal ni anger i er verksamhetsberättelse. Medlemslistor kommer att begäras in
årligen av länsförbunden, så tänk på att dessa måste hållas uppdaterade.
För att uppfylla granskningskravet ska medlemslistan innehålla uppgifter om namn, medlemsort, födelsedatum
(xx xx xx) och datum när medlemsavgiften betalats. Det finns ingen anledning till oro för er som är
tveksamma till att lämna ut dessa uppgifter eftersom det endast är länsförbundet och vår revisor som kommer att
ta del av uppgifterna.
Det är nödvändigt att lokalföreningarna låter länsförbunden och revisorn få ta del av medlemslistorna så att
granskningen kan upprätthållas mot MUCF. Granskningen utgör en viktig grund för att vårt förbund ska erhålla
statsbidrag och fortsätta att kunna anordna kongresser, temadagar mm. Vi behöver alla tillsammans hjälpas åt
för en fortsatt bra verksamhet i Fristående Husmodersförbundet.
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