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Dagordning)
!
Lördag)17)oktober)

12:00! Lunch!

13:00! Introduktion!och!tal!av!Gunilla!Carlsson!(S),!vice!ordförande,!Riksdagens!kulturutskott!

13:30! Professor!Monica!Lindgren,!Utredningen!för!en!Nationell!strategi!för!Kulturskolan!

14:30!! Fika!

15:00! RUMJstämma:!Föredragningslistan!1J5!

15:15! En!strategi!för!RUM,!Sara!Haraldsson,!Maktsalongen,!leder!strategisamtal!

17:15! Paus!

17:30! Diskussionsforum!!
! J!Ska!vi!ha!arvoden!för!styrelsen?!
! J!Hur!stärker!vi!den!ideella!organisationen?!
! J!Hur!gör!vi!RUM!mer!känt!och!uppskattat?!
! J!Kulturutredningen:!Vad!är!viktiga!egenskaper!för!en!kulturskola?!

19:30! Fritid/Ombyte!till!middag!

20:00! Middag!

!

Söndag)18)oktober)

09:00! RUMJstämma!

11:00! Fika!

11:15! Panelen,!representanter!från!distrikten!svarar!på!frågor! !

13:00! Lunch!

!

!
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! Sida!1!av!1! 2015+09+29!

Föredragningslista-
!
Inledande-ärenden-

1. RUM+stämmans!öppnande!
2. Fastställande!av!röstlängd!
3. Fråga!om!kallelse!till!RUM+stämman!skett!på!rätt!sätt!
4. Fastställande!av!föredragningslistan!
5. Val!av!stämmans!funktionärer!

a. Ordförande!
b. Sekreterare!
c. Två!justerare,!tillika!rösträknare!
d. Nomineringskommitté!för!val!av!valberedning!

!
Motioner-och-propositioner-

6. Motion!från!My!Härstedt!
7. Förbundsstyrelsens!proposition!Ny!revisionsordning!
8. Förbundsstyrelsens!proposition!Särskild!status!för!Gotlandsdistriktet!!
9. Förbundsstyrelsens!proposition!med!förslag!till!verksamhetsplan!
10. Förbundsstyrelsens!budgetproposition!

!
Valärenden-

11. Val!av!valberedning!
!
Avslutande-ärenden!

12. RUM+stämmans!avslutande!
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Motion om  utredning av frågan om arvodering av styrelsemedlemmar 

Bakgrund 

Ett vanligt problem i dagens civilsamhälle är att goda kandidater tackar nej till ideella förtroendeuppdrag på grund av 
tidsbrist. Försörjning och familj måste gå före. 

RUM är ett av Sveriges största ungdomsförbund med många medlemmar och aktiviteter samt stor ekonomi. Detta 
innebär ett stort ansvar och tidskrävande arbete för förbundsstyrelsen och framför allt förbundsordföranden. Idag utför 
hela förbundsstyrelsen sina uppdrag på helt ideell basis.  

Valberedningen tror att arvodering av hela eller delar av styrelsen skulle kunna göra det lättare att hitta goda kandidater 
till förbundsstyrelsen samt skapa förutsättningar för styrelsen att prioritera styrelsearbetet. Styrelsen gör idag ett 
fantastiskt gott ideellt arbete men en arvodering av styrelsen skulle minska risken för framtida problem med 
styrelsemedlemmar som avsäger sig sina uppdrag eller inte gör ett fullgott arbete på grund av tidsbrist. 

Frågan om arvodering är dock inte helt enkel. Vi vet inte om de kostnader det skulle innebära är acceptabla i förbundets 
ekonomi. Det är också svårt att avgränsa vilka som i så fall skulle arvoderas. Hela styrelsen? Bara ordföranden? Och 
vad gäller de som arbetar ideellt utanför styrelsen, skulle detta innebära en nedvärdering av deras arbete? 

Valberedningen anser därför att frågan om arvodering är något som måste undersökas närmare för att svara på frågor 
som dessa:  Hur gör andra organisationer som liknar RUM i storlek och struktur? Vilka effekter skulle olika alternativ 
ha på förbundets ekonomi? 

Eftersom det kan vara tidskrävande att utreda detta på ett tillfredsställande sätt och eftersom frågan om arvodering ofta 
kan bli känslig och infekterad när den diskuteras inom en ideell organisation tror vi att det är bäst att ta in en extern part 
som hjälper oss svara på dessa frågor. 

Vi yrkar därför  

Att Valberedningen får i uppdrag att tillsätta en förutsättningslös extern utredning om hur införandet av arvodering av 
hela eller delar av styrelsen skulle kunna se ut och vilka effekter detta skulle kunna få för förbundet. 

Att Styrelsen får i uppdrag att avsätta lämpliga ekonomiska medel för en sådan utredning. 

Att Denna utredning skall vara färdig och offentliggöras för förbundet i Maj 2016. 

 

Valberedningen 

genom 

My Härstedt 
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! Sida!1!av!1! 2015+09+29!

Förbundsstyrelsens-yttrande-över-motion-från-My-Härstedt-
!

Förslag-till-stämmobeslut!
Förbundsstyrelsen!föreslår!!

att!stämman!som!sin!mening!antar!vad!förbundsstyrelsen!har!anfört!i!yttrandet!

att!stämman!avslår!motionen!
!

Bakgrund!
My!Härstedt!har!i!en!motion!till!RUM+stämman!föreslagit!!

att-Valberedningen!får!i!uppdrag!att!tillsätta!en!förutsättningslös!extern!utredning!om!hur!

införandet!av!arvodering!av!hela!eller!delar!av!styrelsen!skulle!kunna!se!ut!och!vilka!effekter!

detta!skulle!kunna!få!för!förbundet.!

att-Styrelsen!får!i!uppdrag!att!avsätta!lämpliga!ekonomiska!medel!för!en!sådan!utredning.!

att-Denna!utredning!skall!vara!färdig!och!offentliggöras!för!förbundet!i!Maj!2016.!
!

Förbundsstyrelsens-yttrande!
Arvoden!till!styrelseledamöter!är!något!som!det!inte!finns!någon!gemensam!praxis!för!i!

föreningslivet,!utan!avgörs!i!stort!av!vad!respektive!förening!har!för!ambitioner,!behov!och!

ekonomiska!möjligheter.!Detta!måste!sedan!vägas!mot!andra!likvärdiga!åtgärder.!!
!

Förbundsstyrelsen!anser!att!det!är!tveksamt!att!en!extern!utredare!ska!kunna!lämna!något!

väsentligt!bidrag!till!en!diskussion!om!arvoden!till!styrelsen.!!
!

Formellt!sett!är!det!fritt!fram!för!alla!med!motionsrätt!att!föreslå!arvoden!till!

förbundsstyrelsen,!men!i!de!flesta!fall!är!det!valberedningen!som!har!den!rollen.!Man!får!

förutsätta!att!valberedningen!känner!organisationen!och!styrelsens!arbete!bättre!än!en!

extern!utredare.!Därför!anser!förbundsstyrelsen!att!det!är!bättre!att!den!valberedning!som!

utses!av!stämman!tittar!närmare!på!frågan!och!i!sådana!fall!tar!fram!ett!förslag!till!

arvodesmodell.!
!

Frågan!bör!sedan!bli!föremål!för!ett!inriktningsbeslut!på!en!vårstämma!så!att!

förbundsstyrelsen!får!förutsättningar!att!planera!in!en!sådan!förändring!i!budgeten.!

!
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! !
! Sida!1!av!3! 2015,09,29!

Styrelsens)proposition)
Särskild)status)för)Gotlandsdistriktet!
!
Förbundsstyrelsen!överlämnar!följande!förslag!till!RUM,stämman.!
!
På!förbundsstyrelsens!vägnar!
!
!
Anna!Edlund!
!
!
! Johan!Tjäder!
!
Sammanfattning)
I!propositionen!föreslås!att!Gotlandsdistriktet,!genom!en!stadgeändring,!på!vissa!villkor!ska!
kunna!företrädas!av!en!enda!medlemsförening.!
! !
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! !
! Sida!2!av!3! 2015,09,29!

1.)Förslag)till)RUM=stämmobeslut)
!
RUM,stämman!beslutar!ändra!stadgarna!enligt!förbundsstyrelsens!förslag.!
!
2.)Förslag)till)stadgeändring)
!
RUM,stämman!beslutar!!
att!kapitel!5!införs!en!ny!§!5!med!följande!lydelse!
!
§)5!Förbundsstyrelsen!får!avtala!med!en!medlemsförening!att!ansvara!för!
distriktsverksamheten!i!ett!distrikt!som!endast!omfattar!Gotlands!län.!

Har!förbundsstyrelsen!avtalat!med!en!medlemsförening!att!ansvara!för!
distriktsverksamheten,!ska!den!föreningens!styrelse!anses!företräda!hela!distriktet,!med!de!
rättigheter!och!skyldigheter!som!följer!av!dessa!stadgar.!

Vad!som!föreskrivs!i!§!4!i!detta!kapitel!gäller!inte!en!medlemsförening.!
)
3.)Gotlands)särskilda)status)
Gotlands!län!har!en!särställning!i!Svensk!förvaltning!i!det!att!det!består!av!endast!en!
kommunal!organisation,!Region!Gotland,!som!sköter!uppgifter!som!normalt!hanteras!av!
kommuner!och!landsting!var!för!sig.!Även!om!RUM!stundtals!har!haft!många!föreningar!på!
Gotland!så!kan!man!inte!förvänta!sig!att!samhället!är!intresserat!av!att!i!samma!kommun!
stödja!två!organisationsnivåer!för!en!och!samma!riksorganisation.!Förbundsstyrelsen!har!
därför!bedömt!det!bäst!att!föreslå!en!särlösning!för!Gotlandsdistriktet.!
!
4.)Inget)länsförbund)på)Gotland)
I!övriga!landet!är!RUM!organiserat!i!länsförbund,!kallade!distrikt,!där!medlemsföreningarna!
är!medlemmar!i!en!länsorganisation!som!täcker!ett!helt!län!eller!i!vart!fall!regionala!
områden.!
!
För!Gotlands!län!är!det!inte!aktuellt!med!en!sådan!lösning.!Man!kan!i!stället!utgå!från!att!en!
enda!stor!medlemsförening!på!Gotland!kan!lösa!den!uppgiften!lika!bra.!Andra!
ungdomsorganisationer!har!bara!länsvisa!medlemsföreningar,!men!RUM:s!verksamhet!och!
statens!bidragsregler!gör!det!mindre!lyckat.!
!
I!stället!skulle!den!normala!distriktsverksamheten!kunna!skötas!av!en!enda!allmän!RUM,
förening!som!blir!öppen!för!alla!som!vill!vara!medlemmar!i!RUM.!Denna!förening!skulle!då!få!
en!särställning!bland!medlemsföreningar!som!regleras!avtalsmässigt.!
!
Medlemsföreningen!ska!förstås!uppfylla!vad!som!gäller!för!medlemsföreningar!i!RUM.!Ett!
avtal!med!en!sådan!medlemsförening!bör!ytterligare!tillgodose!följande!

a. Medlemsföreningen!ska!vara!regionalt!organ!för!RUM!och!ska!utöver!egen!
verksamhet!bistå!förbundsstyrelsen!i!förverkligandet!av!RUM,stämmans!beslut!
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! !
! Sida!3!av!3! 2015,09,29!

b. Medlemsföreningen!ska!vara!öppen!för!alla!boende!på!Gotland!
c. Medlemsföreningen!ska!hålla!en!årlig!föreningsstämma!där!medlemmarna!kan!utöva!

inflytande!över!föreningen!
d. Förbundsstyrelsens!ledamöter!ska!ha!rätt!att!delta!på!föreningsstämman!med!

yttrande,!och!förslagsrätt!
e. Förbundsstyrelsen!ska!ha!rätt!att!begära!en!extra!föreningsstämma!
f. RUM!ska!vara!fritt!att!anta!nya!medlemsföreningar!med!säte!i!Gotlands!län!
g. Revision!ska!utföras!av!en!auktoriserad!eller!godkänd!revisor!eller!ett!registrerat!

revisionsbolag!
h. Avtalet!ska!vara!uppsägbart!men!kan!löpa!tills!vidare!

!
5.)Ytterligare)föreningar)på)Gotland)
När!det!gäller!statligt!bidrag!till!ungdomsorganisationer!finns!inga!hinder!för!att!ha!fler!
föreningar!med!säte!i!Gotlands!län.!Varje!medlemsförening!betyder!extra!statsbidrag!för!
RUM.!Därför!ska!RUM!vara!fritt!att!anta!nya!medlemsföreningar.!
!
Däremot!kommer!övriga!medlemsföreningar!som!sådana!inte!att!kunna!utöva!inflytande!
över!distriktsverksamheten!såsom!sker!i!övriga!landet,!eftersom!den!nivån!kommer!att!
saknas.!Genom!villkoret!att!alla!som!bor!på!Gotland!ska!kunna!bli!medlemmar,!kommer!
däremot!övriga!medlemsföreningars!medlemmar!att!kunna!utöva!ett!direkt!inflytande!på!
distriktets!verksamhet.!
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!
!
!
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! !
! Sida!1!av!6! 2015,09,29!

Styrelsens)proposition)
Ny)revisionsordning!
!
Förbundsstyrelsen!överlämnar!följande!förslag!till!RUM,stämman.!
!
På!förbundsstyrelsens!vägnar!
!
!
Anna!Edlund!
!
!
! Johan!Tjäder!
!
Sammanfattning!
I!propositionen!föreslås!att!RUM,stämman!endast!ska!välja!auktoriserade!eller!
godkända!revisorer.!
!
I!propositionen!föreslås!också!bestämmelser!om!medrevisor!och!jäv!för!
revisorer.! !
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! Sida!2!av!6! 2015,09,29!

1.)Förslag)till)RUM;stämmobeslut)
!
RUM,stämman!beslutar!ändra!stadgarna!enligt!förbundsstyrelsens!förslag.!
!
2.)Förslag)till)stadgeändring)
!
RUM,stämman!beslutar!!
att!kapitel!3!§!8!ska!ha!följande!lydelse!
att!kapitel!7!§!1!ska!ha!följande!lydelse!
att!det!i!kapitel!7!införs!nya!§!3,4!med!följande!lydelse!
!
Nuvarande)lydelse Föreslagen)lydelse)

)

Kapitel)3)RUM;stämma)
)
§)8!Förbundsordföranden!ska!kalla!till!
extra!RUM,stämma!om!
1.!förbundsstyrelsen!begär!det,!!
2.!minst!halva!antalet!distrikt!begär!det,!
eller!!
3.!revisorerna!enhälligt!begär!det.!

)
)

§)8!Förbundsordföranden!ska!kalla!till!
extra!RUM,stämma!om!
1.!förbundsstyrelsen!begär!det,!!
2.!minst!halva!antalet!distrikt!begär!
det,!eller!!
3.!revisorn)begär!det.!

)
Kapitel)7)Revision)

!
§)1!Förbundets)räkenskaper)och)
förvaltning)ska)granskas)av)två)av)RUM>

stämman)valda)revisorer.)En)av)dessa)

revisorer)ska)vara))auktoriserad)eller)

godkänd)revisor.!
För!varje)revisor!ska!en!suppleant!

väljas.!
I!stället!för!auktoriserad!eller!godkänd!

revisor!och!suppleant,!kan!ett!registrerat!
revisionsbolag!utses.!

§)1!RUM>stämman)väljer)en)revisor)som)

ska)granska)förbundets)räkenskaper)och)

förvaltning.)Revisorn)ska)vara))

auktoriserad)eller)godkänd.!
!
För!revisorn!ska!en!suppleant!väljas.!
!
I!stället!för!auktoriserad!eller!godkänd!

revisor!och!suppleant,!kan!ett!registrerat!
revisionsbolag!utses.!

)
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! Sida!3!av!6! 2015,09,29!

§"3)Ett)eller)flera)distrikt)som)tillsammans)

representerar)minst)en)tiondel)av)

förbundets)medlemmar)kan)genom)

motion)begära)att)en)medrevisor)ska)

utses.)Om)minst)en)tredjedel)av)ombuden)

bifaller)en)sådan)motion)så)skall)en)sådan)

utses.)

En)medrevisor)deltar)då)i)revisionen)

tillsammans)med)ordinarie)revisor.)

Distriket)ska)i)sin)motion)föreslå)en)

auktoriserad)eller)godkänd)revisor.)Har)

distrikten)föreslagit)olika)revisorer)ska)

RUM>stämman)ajourneras)så)att)de)

ombud)som)bifallit)motionen)kan)samlas)

och)välja)en)av)de)föreslagna)revisorerna.)

Valet)av)medrevisor)ska)antecknas)i)

RUM>stämmans)protokoll.)

Medrevisorn)tjänstgör)för)tiden)fram)

till)nästa)vårstämma.)

)

§"4"Den)som)enligt)tillämplig)lag)är)jävig)

eller)obehörig)att)vara)revisor,)kan)inte)

vara)revisor.)

___________________)

Beslutet)träder)ikraft)den)1)maj)2016)

Uppdrag)som)revisor)för)den)som)inte)är)

auktoriserad)eller)godkänd)upphör)den)1)

maj)2016.)
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! !
! Sida!4!av!6! 2015,09,29!

) )
)
3.)En)ny)revisionsordning)
En!levande!organisation!är!i!ständigt!behov!av!en!översyn!av!former!och!rutiner.!Den!
nuvarande!ordningen!med!revisorer!har!med!några!enklare!anpassningar!till!Revisionslagen!
bestått!sedan!RUM!grundades.!
!
En!meningsfull!revisionsordning!syftar!till!att!upprätthålla!både!allmänhetens!och!
medlemmarnas!förtroende!för!förbundet.!Revisionen!och!den!därpå!följande!
revisionsberättelsen!är!en!del!av!RUM:s!kommunikation.!Hur!man!granskar!och!hur!
resultaten!kommuniceras!bör!därför!också!analyseras!på!samma!sätt!som!all!övrig!
kommunikation!i!RUM.!
!
Den!nu!förslagna!revisionsordningen!syftar!till!att!åstadkomma!tre!saker!

, En!professionell!granskning!som!ska!ge!en!kvalitetsstämpel!på!RUM:s!årsredovisning,!
både!för!externa!och!interna!mottagare!

, En!möjlighet!för!en!minoritet!i!organisationen!att!utse!en!medrevisor!
, Att!tydliggöra!jävssituationer!i!fråga!om!revisorer!

)
4.)Den)professionella)granskningen)
Den!professionella!granskningen!redovisas!i!förbundets!årsredovisning!i!form!av!en!
revisionsberättelse.!!
!
RUM!avslutar!numera!räkenskapsåren!med!en!årsredovisning,!även!om!förbundet!formellt!
enligt!Årsredovisningslagen!inte!är!skyldigt!att!göra!det.!Förbundsstyrelsen!bedömer!dock!
att!det!ligger!en!styrka!i!att!upprätta!en!årsredovisning!eftersom!innehållet!i!en!
årsredovisning!är!standardiserat!och!därför!lätt!att!känna!igen!för!den!som!är!van!att!läsa!
årsredovisningar.!
!
Det!är!också!ett!krav!enligt!statsbidragsreglerna!att!RUM!ska!kunna!lämna!in!en!ekonomisk!
redovisning!som!är!granskad!av!en!auktoriserad!eller!godkänd!revisor!om!det!statsbidrag!
som!erhålls!är!större!än!fem!prisbasbelopp.!
!
Det!är!därför!en!styrka!och!en!nödvändighet!att!årsredovisningen!granskas!av!en!
auktoriserad!eller!godkänd!revisor.!!
!
Förbundets!ekonomi!har!på!senare!år!växt!och!blivit!mer!komplex.!Bland!annat!äger!RUM!
numer!ett!aktiebolag!som!säljer!tjänster!till!externa!parter.!Den!löpande!granskningen!
engagerar!årligen!flera!medarbetare!på!den!valda!revisionsbyrån.!Nya!internationella!
revisionsstandarder,!EU,regler!och!den!löpande!utvecklingen!av!god!revisionssed!gör!det!
svårt!för!den!som!inte!är!yrkesverksam!att!hänga!med.!
!!
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Förbundsstyrelsen!anser!att!det!är!rimligt!att!den!som!väljs!till!revisor!har!reella!möjligheter!
att,!antingen!själv!eller!med!hjälp!av!medarbetare,!sätta!sig!in!i!redovisningen.!Det!är!därför!
av!mindre!betydelse!att!utse!en!lekmannarevisor,!som!vid!sidan!av!sitt!jobb!eller!utbildning!
ska!göra!ett!jobb!som!motsvarar!revisionsbyråns.!Mer!än!en!professionell!revisor!ska!dock!
inte!behövas,!eftersom!en!professionell!revisor!har!både!rätt!och!skyldighet!att!engagera!så!
många!medhjälpare!som!behövs.!
!
5.)Medrevisor)
I!ekonomiska!föreningar!finns!en!möjlighet!för!en!minoritet!av!medlemmarna!att!begära!att!
Bolagsverket!utser!en!medrevisor.!Bestämmelsen!är!ett!skydd!för!minoriteten!av!
medlemmarna!som!kanske!inte!har!någon!egen!representation!i!vare!sig!styrelsen!eller!
bland!revisorerna.!!
!
Även!om!det!torde!vara!mycket!ovanligt!att!det!ska!behövas!i!RUM,!så!anser!
förbundsstyrelsen!att!det!ska!vara!möjligt!att!utse!en!sådan!även!här.!Det!stärker!också!
RUM:s!trovärdighet!att!en!sådan!säkerhetsventil!finns,!även!om!den!aldrig!kommer!till!
användning.!
!
En!ideell!organisation!kan!naturligtvis!inte!räkna!med!att!Bolagsverket!hjälper!till.!Därför!
måste!valet!av!medrevisor!ske!internt.!Förbundsstyrelsen!anser!att!det!är!rimligt!att!de!
ombud!som!biträder!ett!sådant!förslag!också!ska!vara!de!som!väljer!medrevisor!bland!de!
föreslagna!om!inte!de!som!lämnat!förslaget!enats!om!en.!Endast!en!medrevisor!ska!kunna!
utses.!
!
I!en!ekonomisk!förening!kan!fråga!om!att!utse!medrevisor!väckas!av!en!tiondel!av!
föreningens!medlemmar.!Förbundsstyrelsen!anser!att!det!för!RUM:s!förhållanden!är!mest!
lämpligt!att!låta!distrikten!svara!för!detta.!Distrikten!är!de!som!står!närmast!förbundets!
verksamhet!och!har!bäst!möjlighet!att!bedöma!om!en!medrevisor!behövs.!I!en!ekonomisk!
förening!ska!man!dessutom!uppnå!minst!en!tredjedels!bifall!för!ett!sådant!förslag,!och!
förbundsstyrelsen!anser!det!lämpligt!att!ha!samma!gräns!här.!
!
Fråga!om!medrevisor!föreslås!kunna!väckas!genom!motion.!De!vanliga!reglerna!för!motioner!
är!därmed!tillämpliga!även!i!dessa!fall.!
!
) )
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7.)Jäv)
För!revisionens!förtroende!är!det!förstås!viktigt!att!den!som!är!satt!att!granska!är!oberoende!
från!förbundsstyrelsen!och!förbundets!ledning.!RUM:s!valberedningar!har!givetvis!i!alla!tider!
tagit!hänsyn!till!jävsaspekterna,!men!för!att!ändå!göra!detta!tydligt!föreslår!
förbundsstyrelsen!att!stadgarna!ska!hänvisa!till!Revisionslagens!(1999:1079)!obehörighets,!
och!jävsbestämmelser.!!
!

10 § Den som är underårig, i konkurs eller har fått näringsförbud eller har 
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara revisor. 
 
17 § Den får inte vara revisor som 
1. är ägare till eller delägare i företaget eller annat företag i samma koncern, 
2. ingår i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag eller biträder vid 
företagets bokföring eller medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver, 
3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till 
företaget eller någon som avses under 1 eller 2, 
4. är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid 
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver, 
5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande 
led till en person som avses under 1 eller 2 eller är besvågrad med en sådan person i 
rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med 
den andres syskon, eller 
6. står i låneskuld till företaget eller ett annat företag i samma koncern eller har en 
förpliktelse som ett sådant företag har ställt säkerhet för. 
 
I fråga om företag som på grund av sin storlek ska ha minst en auktoriserad revisor 
gäller, i stället för bestämmelsen i första stycket 4, att den inte får vara revisor som 
är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid 
bokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver. 
 
Den som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor i ett 
moderföretag får inte vara revisor i dess dotterföretag.  
 

!
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