Kapitel 9
Ideella föreningen AA i Sverige

Föreningen registrerades 2003-02-04 vid Patent- och Registreringsverket (numera Bolagsverket).
Bakgrund
Enligt svensk lag behöver AA ha någon form av registrering och valde
då formen ideell förening.
Vid Servicekonferensen 2002 lämnade Förtroenderådet ett förslag till
stadgar för ”Ideella föreningen AA i Sverige”, som antogs av konferensen. De nya stadgarna innebar i huvudsak följande. AA-Förlaget byter
namn till firma AA i Sverige. Vi behöll då samma organisationsnummer
så att alla ingångna avtal och annan formalia fortsatte att gälla. Styrelsen
företräder föreningen i den förlagsverksamhet som föreningen bedriver.
Den företräder också föreningen som arbetsgivare och ansvarar för
verksamheten på Servicekontoret. Medlemmar i föreningen är Förtroenderådets ledamöter samt ledamöterna i styrelsen, vars ordförande ska
vara ledamot i Förtroenderådet.
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Uppdrag och ansvarsområde
för förtroendevald revisor i AA i Sverige
Bakgrund
Föreningen har en auktoriserad revisor som genomför revision i enlighet med god revisionssed.
Föreningens föreningsstämma utser även en förtroendevald revisor
för granskning av föreningens verksamhet.
Mandattid
 Mandattiden är tre år.
 Inval sker vid föreningsstämma.
 Förtroendevald revisor kan omväljas.
Önskvärda kvalifikationer
Förtroendevald revisor ska ha
 minst tio års obruten nykterhet i AA
 gedigna kunskaper om AA:s struktur och verksamhet
 mångsidig erfarenhet av allmän service i AA
 inom befogenhetsområdet lämpliga erfarenheter
Uppgift
Förtroendevald revisors uppgift är att
 följa föreningens verksamhet under räkenskapsåret, främst
genom styrelseprotokollen
 granska att föreningens verksamhet följer stadgar, ändamål och
AA:s traditioner
 granska att föreningens styrelse, Förtroenderåd och
servicekontor utformar en ändamålsenlig servicestruktur med
väl fungerande interna kontroller
 efter beslut av Förtroenderådet utföra specifika kontroller
(granskningar) av utvalda rutiner och/eller kostnader och andra
resultatposter
 informera auktoriserad revisor om väsentliga iakttagelser som
kan påverka resultat och ställning
 efter räkenskapsårets granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltningsberättelse, tillsammans med
auktoriserad revisor, lämna en revisionsberättelse alternativt
avlämna en egen berättelse.
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Övrigt
Förtroendevald revisor
 äger rätt att delta, med yttranderätt, vid styrelsemöten
 siffergranskar normalt inte räkenskapsmaterialet
 har samma insyns- och informationsrätt som auktoriserad
revisor (föreningen är skyldig att tillhandahålla redovisningshandlingar och andra dokument som kan användas som
hjälpmedel vid förtroendegranskningen)
 har, i likhet med den auktoriserade revisorn, tystnadsplikt
angående föreningens angelägenheter
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