Gränna 8:e april 2019

Skrivelse till Styrelsen för Grännabyggdens Ryttarförening med anledning av inkorrekt redovisning
och obetalda hyror.

Vid förekommen anledning vill jag som medlem i Grännabyggdens Ryttarförening redovisa vad som
hänt i samband med och efter att jag den 20 februari på stallmötet meddelade att jag enligt mig själv
upptäckt brister och fel i verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen publicerad på
föreningens hemsida inför det utlysta årsmötet.

När jag läste verksamhetsberättelsen reagerade jag på att det stod att det i genomsnitt varit 13
hästar uppstallade i föreningens stall under 2018 och att de redovisade intäkterna för stallhyrorna
även de stämde överens med endast 13 uppstallade hästar. Jag kontrollerade själv familjens
hyresinbetalningar för året för uppstallad häst.
Vid en snabb genomgång av stallets facebooksida och inlägg gjorda under 2018 kunde jag konstatera
att det under året totalt varit 30 hästar som under längre eller kortare period stallats upp eller haft
hagplats. Nio hästar hade stått uppstallade med boxplats under hela året och de resterande hästarna
hade varit uppstallade under delar av året eller under en kortare period.
Under stallmötet berättade jag vad jag upptäckt och som jag uppfattade det var vi eniga om att jag
skulle ta detta vidare till föreningens revisorer för granskning och att alla närvarande själva skulle
kontrollera att man betalat sina stallhyror för uppstallade hästar under året. Jag efterfrågade
verifikationslista, stallista och hyreskontrakt för att ytterligare undersöka saken. Stallchefen
meddelade under mötet att stallista var lämnad till Jan-Olof och en verifikationslista fick jag efter
mötet.
Efter min första enkla sammanställning utan tillgång till verifikationer eller enligt utsago redovisad
stallista till föreningens bokhållare Jan-Olof uppskattade jag att det underskattat saknades ca 10% av
hyresintäkterna. Jag reagerade på att inte kassör och stallchef som var närvarade på mötet
reagerade kraftigare på vad som uppkommit och att det istället för att ställas många frågor påtalades
att kassör och stallchef hade reducerad hyra, att det stått installade ”besökshästar” vilket i så fall
skulle innebära en ännu större differens samt att det kommenterades att stallhyrorna inte var
klubbens största intäkt i jämförelse med vad klubben får in i bidrag. Något jag efter stallmötet
kontrollerade i årsrapporten och kunde konstatera inte stämde.
Dagen efter stallmötet kompletterade jag min egen sammanställning med informationen jag kunde
utläsa i verifikationslistan gällande redovisade intäkter för stallhyra och kontaktade en av klubbens
revisorer Birgitta Norling. När jag erhållit verifikationslistan framkom det även ytterligare frågor kring
kubbens redovisade räkenskaper, publicerade på hemsidan inför årsmötet.
Jag berättade för Birgitta vad jag upptäckt gällande stallhyrorna och hur jag hade kommit fram till
det. Birgitta meddelade att hon skulle kontakta sin revisorskollega Siv Karlsson och ordföranden
Claes Stråth för att se hur de skulle gå vidare i saken. Birgitta återkom till mig och meddelade att
Claes Stråth, hon själv och Siv ville ha ett möte med mig för att gå igenom saken. Jag meddelade med
anledning av det jag upptäckt att jag inte tyckte klubbens kassör skulle närvara vid mötet vilket från
början bekräftades av Birgitta. Birgitta försäkrade mig om att personen inte skulle närvara vid mötet.

Kort inpå mötet meddelas jag om att kassören trots vårt tidigare samtal var inbjuden till mötet och
jag ringde till Birgitta för att meddela att jag inte tyckte att det var lämpligt samt föreslog återigen att
mötet skulle hållas utan kassörens närvaro eller att jag istället, med en inbjudan, kunde närvara vid
styrelsemötet samma dag och redovisa för hela styrelsen vad jag kommit fram till. Birgitta önskade
då att få ta detta med Claes Stråth och återkopplade strax efter att Claes inte ville detta. När jag som
klubbmedlem då föreslog att man istället borde göra en oberoende granskning påtalade Birgitta att
jag inte kan ställa några som helst krav på hur detta ska utredas och att det är var helt upp till Claes
hur de skulle gå vidare i ärendet. Jag påtalade då än en gång att jag ansåg det nödvändigt att det
gjordes en oberoende granskning av räkenskaperna med tanke på vad jag upptäckt. Jag hade då även
konsulterat en person på Sveriges Ridsportförbund, en auktoriserad revisor, en jurist samt en person
som arbetar på ett företag som gör utredningar i fall som dessa dagligen.
I styrelseprotokollet efter det efterföljande styrelsemötet kunde jag läsa att styrelsen beslutat att
Claes, kassören och de två revisorerna själva skulle granska räkenskaperna.
Några dagar senare kontaktar Birgitta Norling åter mig för ett möte med Claes Stråth och revisorerna
och jag föreslog än en gång att det borde ske en oberoende granskning av föreningens räkenskaper
och att jag inte vill sitta i ett enskilt möte med Claes och revisorerna då jag inte längre kände
förtroende för deras opartiskhet i ärendet efter våra samtal. Jag meddelade då även att jag
fortfarande kunde tänka mig att närvara vid nästa styrelsemöte och redovisa vad jag kommit fram till
men detta avvisas tvärt. Jag ställde mig såklart även frågan varför inte Claes Stråth vid något tillfälle
kontaktade mig själv. Inte heller kassören hade vid detta tillfälle kontaktat mig.

Den 28:e februari ringde Therese Boberg mig och meddelade att revisorerna avgått och att hon och
Fanny Lind nu trädde in som revisorssuppleanter och skulle granska räkenskaperna. Hon bad mig att
lämna över det material jag kommit fram till men jag meddelade att jag ansåg att de skulle göra det
själva och berättade i detalj vad jag gjort för att komma fram till den granskning jag gjort. Detta
genom att kontrollera installade hästar genom inlägg i GBRF Stallets facebookgrupp och jämföra mot
hyresintäkter i verifikationslistan. Dessutom påtalade jag bristen i verifikationslistan där
hyresinbetalningarna inte alltid var namngivna vilket gjord ej att min granskning inte var fullgod.
Exakt information om vem som gjort de specifika inbetalningarna kunde Therese i sin granskning få
genom Jan-Olof som sköter föreningens bokföring. Dessutom påtalades jag att man borde
komplettera granskningen med att titta på kontrakten för inställande hästar. Dessa kontakt
hanterade av stallchef som tillika var kassör i föreningen.
Therese meddelade att hon inte själv tänkte kontakta Fanny Lindh då hon inte viste var hon bodde
utan tänkte göra denna granskningen själv vilket jag tyckte lät märkligt.
I efterhand förstår jag att Fanny Lind aldrig tillfrågats inför förra årsmötet av valberedningens
ordförande, Therese Boberg, om att förlänga sitt uppdrag som revisorssuppleant i föreningen för
2018 och således heller ej hade tackat ja till uppdraget.
Under eftermiddagen den 28:e februari skickar kassören ett messanger-meddelande till mig och
skriver;
”Hej ! Jag skulle verkligen vilja att vi kunde träffas och reda ut allt som blivit ! Kan du tänka dig det ?
Bara du och jag ! Emoij”

Jag svarar;
”Hej ”namn”
Jag har inte mer med detta att göra och inget att reda ut. Prata med Tisse. Hon ringde mig idag då
hon är revisorssuppleant och ska reda ut i detta med Fanny Lind. Förstår att det är superjobbigt men
berätta allt för dem så reder allt säkert ut sig på bästa sätt.”

Efter detta har ingen ytterligare information delgivits mig. Inte heller stallets hyresgäster som
närvarade vid stallmötet den 20:e februari har fått någon information från föreningens styrelse
sedan stallmötet.
Som medlem i föreningen önskar jag en redovisning om vad som händer just nu. Det florerar
allehanda rykten om uppsägningar, avhopp m.m. och för att få en klar bild av vad som händer och
hur styrelsen hanterar detta ärende anser jag det höst angeläget att styrelsen informerar föreningens
medlemmar samt stallgäster om ärendet och hur man tänker gå vidare så snart som möjligt.
Anser styrelsen att det skulle innebära för höga kostnader att lämna ärendet till en oberoende
revisor för utredning förslår jag att styrelsen tillsätter en oberoende grupp bestående av föreningens
medlemmar som granskar räkenskaperna samt rådgör om brister i föreningens rutiner kring in- och
utbetalningar samt roller i stallet och tar fram ett förslag för nya riktlinjer. En utredning bör inte
göras av en enskild person utan en grupp av medlemmar med baskunskaper i ekonomisk redovisning.

Jag ber att få bifoga denna skrivelse till protokollet för styrelsemötet den 8 mars 2019.

/Karin Sjögren

