
 

Verksamhetsrevision 2019-2020 

Denna granskning har gjorts i syfte att granska om Republikanska föreningens 

verksamhet under det gångna verksamhetsåret bedrivits i enlighet med av 

kongressen antagen verksamhetsplan och övriga beslut.  

Granskningen har genomförts så att styrelsen uppmanats att redogöra för hur de 

arbetat för att uppnå målen. Undertecknad verksamhetsrevisor har deltagit vid 

höstkonferensen 2020 och styrelsemötet som hölls i samband med det. Utöver det 

har generalsekreteraren tillhandahållit information och dokument kring hur styrelsen 

uppnått sina mål. Avslutningsvis har föreningens protokoll gåtts igenom samt 

uppföljning skett av de beslut som togs under förra kongressen.  

De verksamhetsmål som kongressen fastslagit har i stora delar uppnåtts men med 

följande kommentarer; 

Verksamhetsplanen angav att publikation skulle ske av minst två egna rapporter eller 

granskningar per år.  

Kommentar: Utöver rapporten ”Monarkins verkliga kostnader” har ingen ytterligare 

rapport tagits fram. Rapporten är å andra sidan genomarbetad och gav en del 

uppmärksamhet i media. Styrelsen har dessutom återkommande publicerat annonser 

i bland annat DN, GP, Kvällsposten och tidningen NU för i huvudsak insamlade medel.  

Verksamhetsplanen angav att ”I 2020 års mätning från SOM-institutet ska stödet för 

att avskaffa monarkin vara minst 28 procent och stödet för att behålla monarkin ska 

vara högst 52 % . 

Kommentar: Inga data ännu tillgängliga. Vi kan emotse färska siffror under april 

månad.  

Kongressen antog också en motion om kungens straffrättsliga frihet. 

Kommentar: Frågan har inte behandlats i egen sak men väl adresserats när så varit 

relevant i utspel i media.   

 

Bedömning 

Sammantaget gör jag bedömningen att Republikanska föreningens styrelse under 

verksamhetsåret 2019/2020 bedrivit ett gott arbete under en prövande period där 

flera delar av styrelsens planerade aktiviteter kommit att kraftigt förändrats på grund 

av den pågående pandemin. Några djupare analyser och resonemang tillåter sig inte i 

det här formatet men min bedömning är att pandemin påverkat möjligheten att nå ut 

i media och även att fler sympatisörer och potentiella sådana ser om sina ekonomiska 

åtaganden. Förutsättningarna för att behålla och rekrytera nya medlemmar har varit 

särdeles ansträngda.  

Jag finner att ett seriöst och imponerande arbete bedrivits för att anpassa 

verksamheten till förändrade ekonomiska ramar men ändå med föreningens 

medlemmar och medlemstillväxt i centrum för arbetet. Här vill jag särskilt framhålla 

arbete med en medlemsvårdspolicy och att styrelsen aktivt sökt sörja för gedigna 

analyser av framtida intäktsmöjligheter.   



 

 

Föregående verksamhetsårs revision gav uttryck för att styrelsen behöver sätta mer 

realistiska och mätbara mål. Styrelsen har tagit med sig detta i arbetet, exempelvis 

genom en smalare och mer konkret verksamhetsplan som följts upp med goda 

interna rutiner för uppföljning av antagna beslut.  

 

 

 

Tariq Bacchus  

Verksamhetsrevisor 

Stockholm den 30 mars 2021 

 

 

 

 


