Audiologopædisk Forening
Kritisk revision af årsregnskab for 2017
Ved gennemgang af årsregnskabet for regnskabsåret 2017 finder vi overordnet, at bestyrelsen har
forvaltet foreningens midler på tilfredsstillende måde. Derudover ser vi budgettet for det kommende regnskabsår 2018 som et realistisk og ansvarligt bud – vel vidende at nogle forhold kan
være svære at forudse.
Vi har følgende kommentarer til regnskab og budget:
Arbejdet i bestyrelsen fremgår bl.a. af udgifter til mødeafholdelse, hvoraf ’rejseudgifter indland’
har den største andel. Det er her værd at bemærke, at det er forventeligt med betragtelige rejseudgifter til bestyrelsesarbejdet i en forening, der gerne vil være landsdækkende. Vi opfordrer til, at
bestyrelsen nøje vurderer, hvornår et bestyrelsesmøde kræver fysisk tilstedeværelse og hvornår
mødeafviklingen kan klares ved fx et digitalt møde. Samtidig henleder vi opmærksomheden på, at
møder med fysisk tilstedeværelse er mere dynamiske og er langt at foretrække, når der skal drøftes visioner, strategi o.l. Det vil derfor altid bero på en konkret afvejning af formål, mål, tid, ressourcer m.v. hvornår bestyrelsen vælger den ene mødeform frem for den anden.
’Rejseudgifter udland’ udgør en lille post i regnskabet for 2017, men vi konstaterer, at der er fastsat et større beløb i budgettet for 2018. Dette ser vi som en positiv tilkendegivelse af, at bestyrelsen er opmærksom på at prioritere deltagelse i europæiske foreningers kursusvirksomhed, årsmøder og kongresser, hvilket vi vurderer som en vigtig del af foreningens professionsrettede og faglige arbejde.
Det glæder os, at det årlige efteruddannelseskursus på Hotel Nyborg Strand igen i 2017 gav et betydeligt overskud. Vi er opmærksomme på, at det kan være svært at forudsige det regnskabsmæssige resultat for kurset, men vil dog opfordre til, at bestyrelsen, når regnskabet for kurset foreligger, drøfter eventuelle nye initiativer og tiltag, som kan iværksættes på baggrund af resultatet.
Derfor konstaterer vi også med tilfredshed, at bestyrelsen har valgt at investere i ressourcer til afholdelse af Webinarer for medlemmer af foreningen. Det bliver interessant at følge det kommende år. Regionale kurser kunne også være en mulighed – med adgang til billigere deltagelse for
medlemmer.
Vi konstaterer med tilfredshed at bestyrelsen har indfriet tilkendegivelsen fra generalforsamlingen
om en digitalisering af Dansk Audiologopædi – og er opmærksomme på, at de forventede udgifter
for budget 2018 til digitaliseringen må bero på et skøn.
Endelig noterer vi os, at Ruth Öslöffs legat stadig har et indestående mindre beløb. Vi vil derfor opfordre bestyrelsen til at få afviklet dette efter de retningslinjer, der er foreskrevet i fundatsen.
Årets resultat og kassebeholdning vidner samlet om, at foreningen har en sund økonomi, hvilket er
værd at værne om. Bestyrelsen kan dog overveje om dele af midlerne kan anvendes til nye initiativer, som kan komme medlemmer af foreningen til gode.
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