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Mag- och tarmföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2018 

1. Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län, tidigare Stockholms länsförening av Riksförbundet 
för Mag- och tarmsjuka (RMT), är en intressepolitisk verksam förening inom Stockholms län. 
Föreningen är medlem hos Mag- och tarmförbundet. 

Mag- och tarmföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och arbetar för personer med 
mag- och tarmproblem och deras närstående. 
Föreningen verkar för att återskapa och öka livskvaliteten för personer med mag- och 
tarmbesvär och att de ska kunna leva på samma villkor som alla andra i samhället. Vård, stöd 
och insatser ska utformas på ett sätt som gör samhället tillgängligt för alla. Föreningen arbetar 
även med att sprida kunskap och öppenhet kring olika mag- och tarmproblem och belysa de 
rättigheter individer, som är drabbade av mag-tarmproblem, faktiskt har. 

Föreningen hade vid årsslutet 1197 medlemmar. Upptagningsområdet omfattar 26 kommuner. 

Mag- och tarmföreningen har en tillsvidareanställd och en timavlönad anställd. Kontorsvåning 
delas med ett antal andra funktionshinderorganisationer på Kungsholmen sedan flera år 
tillbaka. Till kontorsvåningen finns sammanträdeslokaler där medlemsträffar, föreläsningar och 
styrelsemöten kan hållas. 
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2. Verksamhetschefen har ordet 

Under det gångna året har organisationen rustats upp efter ett skakigt 2017. 
Tillsammans, styrelse och kansli, har vi försökt hitta bestående verksamheter, möten och en 
långsiktig framtidsplan. 

Till årsmötet 2018 tog vi för första gången en längre verksamhetsplan, som är tänkt att följa 
Mag- och tarmförbundets kongressperiod. Detta för att se längre fram än ett år i taget men även 
för att försöka samordna de insatser som förbundet och föreningen gör. 

Som verksamhetschef upplever jag att min tjänst mer riktats mot externa kontakter, 
intressepolitiskt arbete, möten med vårdgivare och författande av riktlinjer etc. En tydligare 
skiljelinje då styrelsen arbetat mer på gräsrotsnivå, mött medlemmar och ordnat 
medlemsaktiviteter. 

Föreningen står inför en föränderlig framtid och mycket arbete kommer läggas på inriktning och 
struktur. Under 2018 påbörjades ett stort arbete med att se över våra stadgar och det arbetet 
fortsätter under 2019. 

Henrik Almlöf, 
verksamhets chef 
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3. Verksamhet 

3. 1 Intressepolitiskt arbete 

En av länsföreningens viktigaste uppgifter är att bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen 
gentemot beslutsfattare i landsting och kommun. Detta sker genom ett intensivt intressepolitiskt 
arbete som är resurskrävande men också väldigt givande och, för föreningen, livsnödvändigt. 

RCC&PNR 
I föreningen finns medlemmar berörda av cancer. Det är inte en stor grupp men föreningen har 
valt att lägga mycket tid öch energi på detta område då det är viktigt och annars har förbisetts. 
Det finns även hopp om att arbetet med att förbättra vården och utveckla inflytandet på 
cancerområdet ska spilla över och bli förebild för arbetet med exempelvis ulcerös kolit och 
Crohns sjukdom. Genom bildandet av Regional Cancercentrum, RCC, har föreningen möjlighet 
att tillsammans med andra föreningar arbeta för generella frågor inom cancervården i Patient
och närståenderådet, PNR. 
Under 2018 har verksamhetschefen för Mag- och tarmföreningen agerat patientföreträdare i 
rådet. 

lnformationsprojekt 
Inför året 2018 fanns ambitionen om att ta fram material till nästa steg i informationsprojektet 
som startade 2016. 
En broschyr togs fram och kommer distribueras till de relevanta enheter som bedriver 
specialistvård inom Stockholms län. 
Under 2019 kommer en kartläggning att ske för att åter få en överblick av vem som bedriver 
denna vård. Upphandlingar har gjorts under 2017 och 2018 som förändrat den kartan och en ny 
analys behövs omgående. 

Råd för funktionshinderfrågor 
Mag- och tarmföreningen har haft uppdrag, genom HSO-Stockholm stad, i tre råd för 
funktionshinderfrågor. De är råden i Södermalm, Arbetsmarknadsnämnden, och 
Kommunstyrelsen. Genom HSO-Stockholms län har Mag- och tarmföreningen ytterligare fyra 
uppdrag i råd för funktionshinderfrågor, det gäller råden i Trafikförvaltningen, SLSO samt i 
Sollentuna och Sundbyberg kommun. Arbetet i råden ger föreningen möjlighet att belysa 
livssituationer för människor med funktionsnedsättningar samt att fortlöpande få information om 
det som pågår i stad och län inom funktionshinderfrågor. 
Det omfattar bland annat utbildning, sysselsättning samt den fysiska planeringen och 
tillgängligheten. En viktig uppgift är att bevaka frågor om tillgänglighet för personer med mag
tarmproblem, främst vad gäller tillgången till offentliga toaletter. 
2018 var valår och därmed ny mandatperiod. Föreningen har nominerat till samtliga råd man 
tidigare varit del av förutom SLSO och Sundbyberg. Ny nominering är till Funktionshinderrådet i 
HässelbyNällingby. 

3 



Mag- och tarmföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2018 

Stockholms läns läkemedelskommittes brukarråd 
Sedan 2017 deltar föreningen i Stockholms läns läkemedelskommittes brukarråd och innehar 
där två platser. Arbetet är givande och intressant då det varvas med så väl direkt information 
från och till läkemedelskommitten, informella föreläsningar och föredrag samt ett utbyte mellan 
patientorganisationer. Brukarrådet har en föredömlig inställning till patientorganisationer. 

Läkemedelskommittens Expertråd för Mag-tarmsjukdomar. 
Via Läkemedelskommittens brukarråd fick föreningen inbjudan att delta på möte med 
Läkemedelskommittens Expertråd för Mag-tarmsjukdomar. Förening kunde där öppna för 
dialog, samarbete och be om utlåtande i sakfrågor som föreningen driver. 
Senare under året kom ett uttalande i frågan "kort tarm och läkemedelsbehandling". 
Föreningen kommer bjudas in till fler möten i framtiden. 

SPESAK 
Under året fick kansliet kontakt med "Specialsakkunnig läkare" som har ett råd för frågor 
gällande Mag- och tarmsjukdomar. Flera medlemmar i rådet är redan etablerade kontakter hos 
föreningen varför det känns som en naturlig plattform att bidra med patientsynpunkter. 

Dialog med vårdgivare 
lnformationsprojektet från 2016 tog sig form 2018 som ett projekt för att inleda dialog med de 
vårdgivare som antingen drivs eller finansieras av landstinget (nu regionen). De första att svara 
på förfrågan från föreningen var de två privata aktörerna, Gastromottagningen City och 
Stockholm Gastro Center, Ersta sjukhus och vissa delar av Karolinskas organisation. 
Danderyd och Södersjukhuset har under 2018 inte gått att nå. 
Hos S:t Görans sjukhus har viss kontakt etablerats men sjukhuset har haft viss omstrukturering 
och personalomsättning vilket har försvårat pågående dialog. Arbetet fortsätter. 

FVM 
Föreningen deltar i arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö och Verksamhetschefen är 
inblandad som patientrepresentant. FVM, är en av landstingets (nu regionens) stora satsningar 
för att utveckla hälso- och sjukvården. Programmet kommer att pågå i många år och möjliggör 
på sikt moderna och mobila arbetssätt genom att förändra de IT-system, inklusive 
journalsystem, som används av patienter, medarbetare och ledning i vården samt för forskning. 
Arbetet är belagt med sekretess och kan därför inte redovisas mer utförligt. 

Patientinitiativet, NKS 
Föreningen medverkar sedan våren 2018 i ett patientinitiativ som inkluderar ett flertal 
patientorganisationer. Gruppen arbetar för att ta fram verktyg för att fånga och mäta frågor 
gällande livskvalite, individanpassning inom vården och andra värden som ofta refereras till som 
mjuka. Gruppen utgår från de som är valda patientrepresentanter inom de olika vårdtema som 
finns på NKS men även vissa från andra delar närvarar vid olika sammankomster beroende på 
mötets inriktning. 

Myndigheten för delaktighet, MFD 
MFD inbjöd till gruppdiskussion om hur Färdtjänsten fungerar. Föreningen deltog under den 
sjätte och sista gruppen, "vuxna som använder Färdtjänst". Den 30 november 2018 ska MFD ha 
lämnat sin rapport till regeringen. 
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3.2 Kunskap 

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län verkar för att sprida kunskap om mag- och 
tarmsjukdomar, både till sina medlemmar och till allmänheten. 

/BO-kvällen 
Föreningen anordnade, den 15 maj, i samarbete med Tillotts Pharma en öppen 
föreläsningskväll om likheter och skillnader mellan ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Föreläsare 
var läkarna Adam Carstens och Mikael Marchado samt forskningssjuksköterskan Anette Forsell, 
alla från Ersta sjukhus. 

HSO Stockholms län (Nu Funktionsrätt Stockholms län) 
I och med medlemskap i HSO Stockholms län deltar föreningen i flertal träffar, seminarium, 
föreläsningar och utbildningar ordnade av HSO. Under året deltog föreningen i flertal olika 
träffar inom tema Digitalisering, Intressepolitiskt arbete, Lär känna HSO, 

ABF 
Föreningen är representerad i "ABF:s kommitte för studier med funktionshinderrörelsen i 
Stockholms län". 

Kommunikation 
Föreningen skickade ut tre nummer av ett regionsspecifikt medlemsblad under 2018. Bladet 
innehåller nyheter om föreningen, nyheter inom de intresseområden föreningen bevakar, 
kalendarium samt kallelser. 75% av medlemmarna tar emot Medlemsbladet i digital form. 
Utöver medlemsbladet kommunicerar föreningen via hemsidan och Twitter. Hemsidan nås på 
www.magotarm.se/stockholm. Där finns även all basinformation samt diagnosinformation. 
På Twitter sprids information i mer direktsänd form. Om föreningen deltar på seminarium, 
föreläsning eller liknande, är tanken att det på Twitter kan återges i kort form. 

Stockholm-Gotland 
Länsföreningen på Gotland har sedan en tid legat vilande men medlemmarna kvarstår. Tyvärr 
innebär detta att flera medlemmar saknar möjlighet att kommunicera med sin förening och sitt 
förbund. Därför har Mag- och tarmföreningen i Stockholms län tagit på sig att bli den rösten. 
2016 började medlemmar från Gotland motta Stockholms nyhetsbrev, utskick och inbjudningar. 
Framöver finns planer på att även bistå med kunskapsföreläsningar och träffar. 
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3. 3 Gemenskap 

Föreningen skall inom sitt geografiska verksamhetsområde samla medlemmarna i syfte att ta 
tillvara deras kunskaper och erbjuda möjligheter till möten och samvaro med andra i samma 
situation. Ingen skall behöva känna sig ensam i sin sjukdom. 

Samtalsgrupper 
Under hösten 2018 inbjöd föreningen till gruppsamtal för att prata om erfarenheter av olika mag
och tarmproblem och sjukdomar och de konsekvenser detta har i vårt dagliga liv. Vi träffades i 
vår lokal på S:t Göransgatan 82 A och delade upp oss i två grupper, en för IBS och en för IBD. 
Gruppsamtalen har hållits på en opretentiös nivå, inga förberedelser har behövts och alla som 
vill är välkomna. Samtalen har hållits i små grupper och varit uppskattade. Att få tala om sina 
problem med andra som förstår hur det är, är ofta mycket givande. 

Vi hann träffas två gånger under hösten och planerar att fortsätta under 2019. Då kommer vi 
även att inkludera en grupp för att prata om cancer. 

60+ gruppen 
Under 2018 hade 60+ gruppen tio möten, varav två aktiviteter. Syftet med gruppens träffar är att 
utbyta erfarenheter och stötta varandra och på så sätt öka gemenskapen mellan äldre inom 
Mag- och tarmföreningen. 
Under möten med fika samtalar gruppen om ämnen som berör deltagarna och deras diagnoser. 
Ofta rör det sig om behandlingar, kosthållning, forskningsrön och liknande, eller så tipsar man 
varandra om må-bra aktiviteter som man kan ägna sig åt på sin fritid. Deltagarna kan även lära 
sig mer om mage, tarmar och kostfrågor genom tillgång till ett antal böcker som kan cirkuleras i 
gruppen. 
Det finns en läkande kraft i en stunds avkoppling så vårterminen avslutades med ett besök på 
Lars Lerins utställning på Liljevalchs. Före juluppehållet var det dags för en gemensam lunch på 
det nyöppnade Nationalmuseum varefter deltagarna hade möjlighet att bekanta sig med 
byggnaden och samlingarna. 

Unga Magar 
Unga Magar är föreningens verksamhet riktad till medlemmar upp till 30 år. Under 2018 har 
Stockholmsföreningen inte haft en egen verksamhet utan har lutat sig mot Mag- och 
tarmförbundet. Förbundet anordnade hösten 2018 en aktivitet tillsammans med Min Stora Dag. 
2018 öppnades även möjligheten att anmäla till Unga magar kompis. Unga Magar Kompis 
syftar till att sammanföra personer som vill ha någon att utbyta tankar och erfarenheter med, 
och bygger på att personer som önskar en magkompis skickar en anmälan till förbundet. 

Engelska luncher 
Sedan många år tillbaka driver en av föreningens medlemmar "engelska luncher". 
Länsföreningen annonserar lunchträffarna i nyhetsbrevet och på hemsidan. 

Julbord 
Den 10 december anordnades julbord för föreningens medlemmar. Arets julbord, 
Tomtenissens kalasjulbord, kom från Prima Catering och avnjöts i en julpyntad 
möteslokal vid S:t Göransgatan. 
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4. Organisation 

Länsföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Inom länsföreningen tillämpas direkt 
demokrati, vilket innebär att samtliga medlemmar har rätt att delta i länsföreningens årsmöte 
med alla de rättigheter som följer av medlemskapet. Vid föreningens årsmöte utses styrelsen 
som ansvarar för organisation, förvaltning, ekonomi och strategisk inriktning av all verksamhet. 
Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande instans. Styrelsen bestod efter 
årsmötet av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare. 
Under 2018 sammanträdde styrelsen elva gånger. 
Länsföreningen höll årsmöte den 20 mars 2018. 

Direkt underställd föreningens styrelse är Verksamhetschefen med det operativa ansvaret och 
verkställare av styrelsens beslut. 

Organisationsöverblick 2018 

Styrelsen 

Wafaa Faraj, ordförande 
Marie Lindh, vice ordförande 
Jörgen Eklund, ledamot 
lnez Arvidsson Delgado, ledamot 
Ivar Hjelm, ledamot 

Arne Edström, ersättare 
Olof Rexed, ersättare 
Britt-Marie Färm, ersättare 

Valberedning 

Vakant 

Revisorer 

Staffan Svedin, auktoriserad revisor 
Katarina Nyberg, auktoriserad revisorsersättare 
Eva Jacobsson, förlroendevald revisor 
Bibi Eriksson, förlroendevald revisorsersättare 

Anställda 

Henrik Almlöf, verksamhetschef 
Inger Karlsson, ekonomisk förvaltare 
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5. Slutord

Kära medlemmar och vänner! 

Föreningen fortsätter sin strävan att föra de mag- och tarmsjukas talan i samhället. Styrelsen 
har förstärkts med nya medlemmar som tillsammans med de gamla har haft ett gott samarbete 
under året. 

Vi arbetar för en god kontakt med hälso- och sjukvården och våra synpunkter beaktas ofta. Vi 
ser flera exempel på att vi kan vara med och påverka olika beslut. 

Ett stort tack till de medlemmar som varit med och hjälpt till under verksamhetsåret 2018. Vi 
välkomnar alla engagerade medlemmar som vill vara med på våra aktiviteter. 

Slutligen vill vi tacka vår verksamhetschef Henrik Almlöf, vars engagemang och dedikerade 
arbete varit en förutsättning för föreningens fortlevnad. 

Stockholm, februari 2019 

Wafaa Faraj 
ordförande 

Marie Lindh 
vice ordförande 

Jörgen(Eklund 
ledamot 

j ' ' 
·J ,, /l , ,. 
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lnez Arvidsson Delgado 
ledamot 

Ivar Hjelm 
ledamot 

(J 
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FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 2018 

RESULTATRÄKNING 

Intäkter 

Medlemsavgifter 

Bidrag/not 1 

Övriga verksamhetsintäkter/not 2 

Summa intäkter 

Kostnader 

Övriga externa kostnader/not 3 

Personalkostnader /not 4 

Summa kostnader 

Verksam hetsresultat 

Ränteintäkter/kostnader 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Förändring av ändamålsbestämda medel 

RESULTAT 

A 

2017 2018 

150 745 kr 139 202 kr 

515 000 kr 530 000 kr 

28 177 kr 5 477 kr 

693 922 kr 67 4 679 kr 

228 369 kr 191 036 kr 

321 440 kr 483 197 kr 

549 809 kr 67 4 233 kr 

144 113 kr 446 kr 

3 564 kr 3 278 kr 

147 677 kr 3 724 kr 

147 677 kr 3 724 kr 
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BALANSRÄKNING 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

Fordringar 

Verksamhetsberättelse 2018 

2017-12-31 2018-12-31 

Skattefordringar 1 768 kr 1 775 kr 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
/not 5 31 795 kr 22 636 kr 

Kassa ·och bank 1 091 265 kr 1 124 763 kr 

Summa tillgångar 1124 828 kr 1 149 174 kr 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Balanserat resultat 

Arets resultat 

Ändamålsbestämda medel 

Kortfristiga skulder 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader/not 6 

Summa eget kapital och skulder 

B 

638 007 kr 

147 677 kr 

785 685 kr 

276 761 kr 

5 506 kr 

56 877 kr 

62 383 kr 

1124 828 kr 

785 685 kr 

3 724 kr 

789 409 kr 

276 761 kr 

6 185 kr 

76 820 kr 

83 005 kr 

1149174 kry 
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2018 

Not 1 
Bidrag 
Landstingsbidrag, Intressepolitik 
Landstingsbidrag, Projektstöd 

Not 2 
Övriga verksamhetsintäkter 
Medlemsarrangemang 
Övriga intäkter 

Not 3 
Övriga externa kostnader 
Lokalkostnader 
Administration 
Verksamhetskostnader 

Not 4 
Personalkostnader 
Löner, personal 
Styrelsen, arvoden 

Not 5 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Lokalhyra 
Visma 

Not 6 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Semesterlöneskuld 
Verksamhetskostnader 

C 

465 000 kr 
65 000 kr 

530 000,00 

3 900 kr 
1 577 kr 
5 477 kr 

91 959 kr 
72 502 kr 
26 575 kr 

191 036 kr 

454 489 kr 
28-708 kr 

483 197 kr 

21 088 kr 
1 548 kr 

22 636 kr 

69 489 kr 
7 331 kr 

76 820 kr 

y 
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S~ffan Sve k,____.....-
au~d revisor 

- ~ - -

Marie Lindh 
vice ordförande 

lnez Arvidsson Delgado 
ledamot 

Ivar Hjelm 
ledamot 
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Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 
Org.nr 802012-8305 

Rapport om förenklat årsbokslut 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av förenklat årsbokslut för Mag- och tarmföreningen i Stockholms län för 
räkenskapsåret 2018. 

Enligt vår uppfattning har förenklat årsbokslut upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Mag- och tarmföreningen i Stockholms läns finansiella ställning 
per den 2018-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Grund fö1· uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade Revisorns ansvar samt 
Den förtroendevalda Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisions bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens a11svar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att fl>renldat årsbokslut upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även 
för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig fl>r att upprätta en 
årsredovisning som inte inneliåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på föl. 

Vid upprättandet av llirenklat årsbokslut ansvarar styrelsen för bedömningen 
av föreningens fönnåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka fönnågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har rattats om att avveckla · 
verksamheten. 

De11 auktoriserade revisoms a11svar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om humvida förenklat 
årsbokslut som helhet inte innebåller några väsentliga felaktigbeter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller mina uttalanden, Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för alt en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rinilige11 kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare futtar med grund i 
förenklat årsbokslut. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar ocli bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i förenklat 
årsbokslut, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inbämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 

·för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än fl>r en väsentlig felaktighet som beror på föl, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig infonnation eller åsidosättande av intern 
kontroll. 

• skaffur jag mig en förståelse av den del av Mag- ocli tarmföreningen i 
'-::.,./ 

l} 

Stockholms läns interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna 
kontrollen, 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i re,dovisuingen och tillhörande 
upplysningar, 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av förenklat årsbok5lut. Jag drar också en 
slutsats, 1ned grund i de inliärutade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen :!lista uppmärksamheten på 
upplysningarna i förenklat årsbokslut om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
förenklat årsbokslut. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet :lor revisionsberättelsen, Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strnkturen ocli inneliållet i 
förenklat årsbokslut, däribland upplysningarna, och om förenklat årsbokslut 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också infonnera 
om betydelsefölla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De11förtroe11devul(fe revisoms 1111svar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida förenklat årsbokslut har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om förenklat årsbokslut ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av förenklat årsbokslut har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Mag
och tannföreningen i Stockholms län för räkenskapsåret 2018. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfö1i revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vå1i ansvar enligt denna beskrivs nälmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Mag- och tannföreningen i Stockholms län 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelse11s a11svar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvalh1ingen. 

Revisoms ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och dänned vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller llirsummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot Mag- och tarmföreningen i Stockholms län. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av llirvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksaml1eten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för Mag- och tarmföreningen i 
Stockholms läns situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Mag- och tannföreningen i Stockholms län, Org.nr 802012-8305 




