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Revisionsberättelse
Jag, i egenskap av lekmannarevisor, har granskat årsredovisningen, räkenskapshandlingarna och
styrelsens förvaltningen av Elektroteknologsektionen, nedan kallad Et-sektionen, för verksamhetsår 2020.
Styrelsen har ansvaret att upprätthålla årsredovisningen i enlighet med god redovisningssed och
för att sköta förvaltningen i enlighet med Et-sektionens styrdokument. Jag har granskat att
årsredovisningen ger en verklig bild av verksamheten för året och att den är baserad på en
ordnad bokföring. Dessutom har jag undersökt att Et-sektionens verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt sätt samt att Et-sektionens interna kontroll är tillräcklig.
År 2020 blev kanske inte som man förväntade sig, vilket också kan ses i verksamheten, ekonomin
och i styrelsens arbete. Jag anser att styrelsen har förvaltat Et-sektionen i den mån de kunnat
under en pandemi. Årsresultatet är rimligt i förhållande till situationen och Et-sektionens ekonomi är inte hotad av årsresultatet. Et-sektionen har även tillräckligt med kaptial för att vara
stabila under kommande oförutsägbara år. Icke genomförandet av sektionsmötesbesult, så som
inköp av sektionsbil, har varit klokt att vänta med under omständigheterna.
Omständigheterna som präglade år 2020 kommer forsätta vara med oss under år 2021 och ingen
kan säga säkert hur länge pandemin kommer vara och påverka Et-sektionens verksamhet och
ekonomi. Verksamheten år 2020 har varit mycket olikt från tidigare år då evenemang, likmed
dess inkomster och utgifter, har till stor del behövts förändrats. Liknande situation kommer
prägla år 2021 och möjligen kommande år. På grund av detta är det svårt att förutse budget
för flera av Et-sektionens verksamheter vilket lämnar ett större ansvar på styrelsen, speciellt
ekonomiansvarig, och Et-sektionens kassörer. I och med detta anser jag att man bör behandla
verksamheten och ekonomin med en viss försiktighet tills vidare. För att ytterligare säkra Etsektionens ekonomi och kunnighet i frågan hade en utbildning för ekonomiansvarig, och möjligtvis
sektionsordförande, varit på sin plats samt att lägga mer fokus på sektionskassörernas kunnighet
i Et-sektionens ekonomi.
Att ta hjälp utifrån med bokföringen och revision hade också varit behjälpligt i många fall
och något som man borde fundera på kommande år. Detta för att säkerställa att Et-sektionen
utför revision och bokföring på rätt sätt, då det finns en del saker i bokföringen som varken
lekmannrevisor, ekonomiansvarig eller tidigare års ekonomiansvarig riktigt förstår och inte kan
reda ut själva på grund av uppenbara skäl. När det kommer till styrdokumenten angående
bokföring och revision är de bristfälliga och något som bör åtgärdas. Det behövs inte bara för
att öka Et-sektionens medvetenhet i dessa frågor, men också för att göra det mer tydligt vilket
ansvar och uppgifter som förväntas utföras av lekmannarevisorn samt hur ekonomiansvarig ska
sköta bokföringen.
Et-sektionens budget gällande arbetskläder och personalrepresentation är något som bör ses över
och diskuteras. Jag ser ojämlikhet och flera potentiella problem i arbetsklädsbudget för styret,
DatE-IT och ARME jämför med andra föreningar. Personalrepresentations budgeten hos TT är
också något som bör ses över.
Till följd av pandemin har aktiviteten på och runtomkring Et-sektionen varit lägre än vanligt.
Med pandemins förändringar har kontakten mellan studenter blivit sämre och den studiesociala
situationen är något man måste arbeta med aktivt så länge pandemin varar. Detta för att
inte studentenas hälsa och närhet till Et-sektionen ska försämras. Kontakten mellan studenter,
speciellt mellan yngre och äldre är viktigare än någonsin för Et-sektionen att upprätthålla.
Närvaron av äldre medlemmar kommer vara viktig för att Et-sektionen ska hitta tillbaka efter
pandemin och för att Et-sektionens väl värnade traditioner, arrangemang och allmänna stämning
inte ska försvinna.
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Låg aktivitet på sektionsmötena är en brist hos Et-sektionen. Antalet deltagande skulle behöva
förbättras men det är en väldigt svår och utmanade fråga. Något jag dock anser måste förbättras
är de deltagandes aktivitet. Medvetenheten och nyfikenheten i beslut är ofta låg och det finns
inte många som är pålästa och ifrågasätter på ett konstruktivt sätt. Jag tror det hade gynnat
Et-sektionen om fler var aktiva på sektionsmötena och kände ansvar och stolthet i beslut som tas.
Beslut utan faktakoll och diskussion är problematiskt då Et-sektionen bygger på en medveten
demokratisk beslutande process.
Årets DatE-IT var inte lika gynnsam som tidigareår och det med all förståelse. Företagskontakten
är dock viktig att hålla vid liv så att när smittsituationen tillåter, att åter hålla DatE-IT på
fullskala med lika mycket inkomster som tidigare. Om DatE-IT fortsätter hållas på den lilla skala
som var i år bör budgeten ses över ordentligt. Att ta in företag som man vet respekterar och
betalar Et-sektionen fullt ut är också viktigt. Omorganisationen av DatE-IT är en svår fråga
och Et-sektionen bör vara vaksam i sina intressen. Som det ser ut nu är Et-sektionen tillika lite
mer ansvarstagande, men även något mer sårbara inför de andra sektionerna som börjat pressa
frågan om DatE-IT mycket hårt de senaste åren. Även om DatE-IT är mycket gynnsamt när
det kommer till inkomster till Et-sektionen anser jag att mässan har ett bristande intresse för
elektroteknologer, speciellt de som är intresserade av medicinteknik, vilket inom några år snart
kommer var hälften av sektionsmedlemmarna.
Underåret har medicinteknik programmet startat och studenterna har ingått under Et-sektionen.
Integrationen har gått bra, men är något man måste jobba med i flera år framåt och man bör
vara uppmärksam på att kamratskapen mellan programmen utvecklas samt håller i under hela
studietiden. Extra ansvar ligger även på SNE kommande år för att säkerhetställa att de nya kurserna under medicinteknik håller kvalitet och utvecklas. Det låga söktrycket hos studienämnden
är då något Et-sektionen bör fortsätta arbeta med. Överlag har tillkomsten av medicinteknik
programmet gjort stor nytta för Et-sektionen, då fler medlemmar utfallit i ett större engagemang för arrangemang och en stor del av dem har blivit utsålda. Intresset för att vara aktiv i
Et-sektionen verkat också varit större i år än tidigare, vilket är positivt.
Et-sektionen har flera saker att arbeta utvecklande med kommande år och även vissa intressen
de måste vara uppmärksamma på. Et-sektionen bör fortsatt verka för att elektroteknologers
engagemang och intresse i Et-sektionen bevaras och att verksamheten är aktuell för kommande
år och kommande situation med eller utan pandemi.
Baserat på min granskning anser jag att: Årsredovisningen är i allt väsentlighet upprättad enligt
god redovisningssed och baseras på en ordnad bokföring. Styrelsen har utfört sitt uppdrag i
enlighet med Et-sektionens styrdokument.
Jag anser således att: Sektionsmötet kan fastställa årsredovisningen och bevilja styrelsens ledamöter full ansvarsfrihet.
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