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Ta fram 
bokslutsunderlag 
och färdigställ 
utkast till bokslut

Hämta information 
hos extern. 
Exempelvis 

engagemangs-
besked från bank, 

myndighet.

A) Styrelsen

Framtagning av års-
redovisningen vilken 
skickas till något av 
följande alternativ:

A) Styrelsen
B) Revisorn
C) Styrelsen och 
revisorn

ÅR färdigställs och 
skickas till styrelsen 

för underskrift

Utskick av 
tidplan för 

bokslutsarbetet 
till styrelsen

Tidplan till 
styrelsen

Tidplan till 
revisorn

Förvaltningsberättelse 
inkommer från 

styrelsen. OBS! Revisorn
påbörjar inte revisonen

utan
förvaltningsberättelse 

C) Styrelsen och 
revisorn 

samtidigt

B) Revisorn

Revisorn efter input från 
styrelsen. Revisorn 
återkopplar att allt 

material är mottaget 
samt meddelar när 
revisionen är klar. 
Revisorn meddelar 

synpunkter

Revisorn återkopplar att 
nytt material är mottaget 

samt meddelar när 
revisionen efter 

ändringarna är klar

D
at

um Tidplan skickas 
till styrelse och 

revisor:

Bokslut och ÅR 
skickas

till styrelse och 
revisor:

Revisorn 
återkommer 

med synpunkter 
på utkast:

Storholmen 
återsänder till 
revisorn efter 
justeringar:

Årsredovisning 
färdigställs och skickas 

till styrelse för 
underskrift:

Beslut om 
stämmo-

datum

Revisorn 
återkommer med 

synpunkter på 
utkast:

Sista datum för 
revisorn att ha 
revisionen klar:

Styrelsens 
input

Styrelsen skriver under 
årsredovisningen

Revisorns eventuella 
korrigeringar inkommer 

SH, korrigeras och 
skickas på nytt till 

revisorn

Revisorns eventuella 
korrigeringar inkommer 

SH, korrigeras och 
skickas på nytt till 

revisorn

Revisorns eventuella 
korrigeringar inkommer 

SH, korrigeras och 
skickas på nytt till 

revisorn
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Undertecknad 
årsredovisning till 

revisorn.

Storholmen arkiverar 
stämmoprotokollet 
och övrigt material 

enligt rutin

Undertecknad 
årsredovisning. 

Revisorn 
kompletterar med 
revisionsberättelse 
och skriver under.

Undertecknad 
årsredovisning 
från styrelsen

Undertecknad 
årsredovisning samt 
revisionsberättelse 

från revisorn.

Erbjud 
föreningen 

print av 
årsredo-
visningen

Skicka 
årsredo-
visningen

till styrelsen

Årsstämman 
hålls.

Stämmo-
protokoll skickas 

till SH

Årsredo-
visningen

delas ut av 
styrelsen 

inför 
stämman

Nej

Ja

Printa och 
skicka 

årsredo-
visningen

till styrelsen

Årsredovisning 
färdigtryckt och delas 
ut med kallelsen till 

stämman: 

Undertecknad 
årsredovisning från 
styrelse och revisor: 

Stämmodatum: 
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