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Verksamhetsrevisors berättelse 
2020/21 
I enlighet med 6 kap 2 § i SöderS stadga lämnar jag härmed i egenskap av 
verksamhetsrevisor min verksamhetsrevisionsberättelse till årsmötet. Denna 
verksamhetsrevisionsberättelse utgår ifrån min granskning av styrelsens ar-
bete under verksamhetsåret och dess efterlevnad av sitt uppdrag enligt 4 
kap 2 § i SöderS stadga.  
 
Under verksamhetsåret har SöderS styrelse haft elva styrelsemöten. Samt-
liga protokoll är signerade och lagda till handlingarna vid efterkommande 
styrelsemöten. Kallelser och handlingar har i regel skickats ut stadgeenligt. 
Eventuella sena utskick av handlingar har enligt undertecknad inte påver-
kat styrelsens förmåga att fatta genomtänkta beslut eller på annat sätt på-
verkat styrelsens ansvar gentemot SöderS medlemmar eller Södertörns 
högskolas studenter. Samtliga beslut i protokollen är fattade stadgeenligt. 
 
Av protokollen framgår att styrelsen under verksamhetsåret i enlighet med 
stadgan har uppfyllt att 

• bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet,  
• leda över kansliet och den operativa verksamheten,  
• verkställa årsmötets beslut,  
• besluta om SöderS representation och delegation,  
• utse verksamhetschefer,  
• hantera ansökningar rörande SöderS fonder,  
• genom vidaredelegation tillsatta och entlediga studentrepre-

sentanter, och i övrigt handha de uppgifter i fråga om SöderS 
verksamhet som inte uttryckligen ålagts annan befattnings-
havare.   

Under hela verksamhetsåret har SöderS behövt förhålla sig till coro-
napandemin och de samhälleliga restriktioner som följt. Med några få un-
dantag har nästintill hela SöderS verksamhet, likväl som Södertörns hög-
skolas verksamhet, behövt bedrivas på distans. Min bedömning är att sty-
relsen under verksamhetsåret har verkat för och tagit ett särskilt stort ansvar 
för ett starkt studentinflytande i coronarelaterade frågor vid högskolan. Sty-
relsen har även tagit sitt arbetsgivaransvar för kansliets räkning samt verkat 
för att stötta SöderS verksamheter och medlemsanslutna föreningar för att 
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klara omställningen och bibehålla en god studiesocial verksamhet. Styrel-
sen har även genom digital omställning tagit ansvar för att upprätthålla en 
hållbar och transparant studentrörelse. 
 
Undertecknads bedömning är att styrelsen fullgjort sitt stadgeenliga ansvar 
i enlighet med av medlemmarna fastställda riktlinjer för organisationen och 
verksamhetsåret.  
 
Utifrån ovanstående granskning yrkar jag på att årsmötet beviljar SöderS 
styrelse för 2020/21 ansvarsfrihet. 
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