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Giva Sveriges redovisningsråd 

Uppdragsbeskrivning  

Bakgrund 

I syfte att skapa enhetlighet i extern rapportering i insamlingssektorn satte Giva Sverige (då 

FRII) under 1999 samman en arbetsgrupp under ledning av redovisningsspecialist Eva 

Törning, då PwC. Detta resulterade i en mall för årsredovisning för insamlingsorganisationer 

kallad Riktlinjer för att utveckla god redovisningssed för landets insamlingsorganisationer och 

publicerades i mars 2001. 

Giva Sveriges styrande riktlinjer var den första anpassningen som togs fram för ideell sektor. 

Den användes sedan som utgångspunkt för fackföreningar, registrerade trossamfund och 

inom idrotten. De styrande riktlinjerna har från början präglats av transparens och togs fram 

initialt i nära samarbete med Svensk Insamlingskontroll för att minska behovet av dubbel 

rapportering. Samarbetet präglades av stor samarbetsvilja och öppenhet. 

Idag heter mallen Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3. Riktlinjerna, som 

uppfyller årsredovisningslagens krav, är idag att beteckna som god sed inom den del av det 

ideella Sverige som arbetar med insamling och medlemsvärvning, oavsett juridisk form 

(ideella föreningar, stiftelser och trossamfund). När K3 var under framtagande av BFN 

verkade Giva Sverige gentemot Svensk insamlingskontroll för att det skulle vara ett krav 

även för insamlingsorganisationer dels för att möjliggöra fortsatt principbaserad redovisning 

dels för att alla organisationer skulle tillämpa samma regelverk. 

I samband med att K3 sedan ställdes som krav av både Giva Sverige och Svensk 

insamlingskontroll och det blev ett nytt och mer omfattande regelverk ersattes 

arbetsgruppen 2013 med Giva Sveriges redovisningsråd. Redovisningsrådet består av 

representanter från fyra av de större revisionsfirmorna på den svenska marknaden. 

Redovisningsrådets syfte 

Syftet med Redovisningsrådet är att bistå Giva Sverige med expertis inom redovisning och 

revision i ideell sektor för att bidra till hög och ändamålsenlig standard i den ideella sektorns 

årsredovisningar. Tydlighet och öppenhet i rapporteringen bidrar i förlängning till högt 

förtroende för insamlingssektorn och tryggt givande. 

Redovisningsrådet uppdrag 

Rådets uppdrag är att: 

- systematiskt granska och uppdatera Giva Sveriges riktlinjer för årsredovisning. 

Eventuella uppdateringar föreslås till Giva Sveriges styrelse, som fastställer 

ändringar. 

- vara rådgivare i frågeställningar som rör redovisning och revision för ideell sektor 

- bistå med kunskap och expertis i samband med Giva Sveriges utbildningar 

- stödja Giva Sverige i utvecklingen av tydlighet och öppenhet i rapportering för ideell 

sektor 
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- vara remissinstans vid utvärdering av klagomål på organisationer enligt Giva 

Sveriges klagomålsprocess 

 

Medlemskap i rådet 

Giva Sveriges redovisningsråd utgörs av representanter för fem organisationer, Giva Sverige 

och fyra revisionsbyråer. Antalet ledamöter är tio, varav fem är ordinarie och fem är 

suppleanter. Målet är att gruppen ska ha kompetens inom såväl redovisning som revision 

inom ideell sektor.  

Revisionsbyråer 

De revisionsbyråer som är representerade i redovisningsrådet är EY, Grant Thornton, 

KPMG, PwC. Dessa byråer har varit med sedan starten 2013. Urvalet av revisionsbyråer är 

baserat på att de har gedigen erfarenhet av redovisning och revision inom ideell sektor, samt 

intresse för att bidra till att utveckla kunskapen i sektorn. 

Andra revisionsbyråer kan tillkomma baserat på att motsvarande kriterier. Dock bör rådet 

inte vara fler än maximalt 8 personer som ordinarie ledamöter. 

Ledamöterna 

Giva Sverige representeras i redovisningsrådet av generalsekreterare, som är ordinarie 

ledamot och föredragande i rådet. Generalsekreteraren kan vid sin sida ha ytterligare en 

representant från Giva Sverige, som i så fall gör mötesnoteringar.  

Revisionsbyråerna representeras i redovisningsrådet av en ordinarie ledamot och en 

suppleant. Den ena av dessa ska vara revisor och den andra redovisningsspecialist. 

Revisionsbyråernas ledamöter ska ha djuplodande kompetens inom revision och/eller 

redovisning inom ideell sektor. De utses av revisionsbyråerna på den tid som 

revisionsbyråerna bestämmer. Se bilaga 1 för befintliga ledamöter i rådet. 

 

Roller och ansvar 

Ordförande 

Rollen som ordförande i redovisningsrådet roterar mellan de medverkande 

revisionsbyråerna. Mandatperioden för ordförandeskapet är två år. Ordförande ansvarar för 

att kalla till möten med redovisningsrådet samt att, i samråd med Giva Sveriges 

generalsekreterare, förbereda agenda och ärenden för mötena. 

Ledamot som agerar ordförande bör ha medverkat i rådet under minst två år innan hen åtar 

sig uppdraget. 

Föredragande 

Giva Sveriges generalsekreterare är föredragande i redovisningsrådet. Generalsekreteraren 

förbereder dagordning och ärenden i samråd med rådets ordförande. 
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Mötesanteckningar 

När generalsekreteraren har ytterligare en representant från Giva Sverige vid sin sida, så är 

hen ansvarig för mötesnoteringar. Annars utses värden för mötet till ansvarig för 

mötesnoteringar. 

 

Arbetssätt 

Möten 

Redovisningsrådet möts normalt sett fyra (4) gånger per år, ungefär en gång i kvartalet. 

Datum, tid och plats för mötena bestäms löpande. Mötena roterar mellan de medverkande 

revisionsbyråerna. Giva Sverige ansvarar för administrationen i relation till 

redovisningsrådets arbete. 

Kallelse, agenda och förberedelsematerial 

Formell kallelse till möte i redovisningsrådet ska distribueras via mail till ledamöterna senast 

två (2) veckor före möte. Inläsningsmaterial ska distribueras via mail till ledamöterna helst 

en (1) vecka före möte. 

Mötesanteckningar 

Mötesanteckningar från redovisningsrådet ska distribueras via mail till ledamöterna senast 

två (2) veckor efter möte. 

Närvaro 

Suppleanter medverkar då ordinarie ledamot har förhinder eller när deras specifika 

kompetens krävs. 

Samverkan 

I syfte att inhämta synpunkter från och förankra hos intressenter som berörs av Giva 

Sveriges riktlinjer för årsredovisning samverkar redovisningsrådet vid behov med: 

- En referensgrupp bland Giva Sveriges medlemmar 

- FAR 

- Svensk insamlingskontroll 

- Andra relevanta intressenter. 

 

Leveranser 

Rådets uppgift är att på årsbasis inkomma med ett utlåtande om Giva Sveriges riktlinjer för 

årsredovisning till Giva Sveriges styrelse. Utlåtandet går antingen ut på att riktlinjerna 

behöver uppdateras och ska då innehålla förslag på uppdateringar tillsammans med ett 

dokument som beskriver förändringarna på ett pedagogiskt sätt. Om det inte finns 

anledning att uppdatera riktlinjerna meddelas detta i utlåtandet. 
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Uppdatering av riktlinjerna ska, om möjligt, vara Giva Sveriges styrelse tillhanda en vecka 

innan årets sista styrelsemöte. 

Andra rekommendationer från redovisningsrådet kan sammanställas i PM eller liknande och 

publiceras på Giva Sveriges hemsida.  

Rådet bidrar med innehåll och kompetens vid minst en utbildningsdag per år. Vid detta 

tillfälle kan rådets ledamöter eller andra representanter från respektive byrå medverka. 

 

Pro bono 

Det arbete som revisionsbyråernas ledamöter lägger ner på redovisningsrådet utförs pro 

bono d v s utan kostnad för Giva Sverige. Arbetet är mycket uppskattat av Giva Sverige och 

ett fint bidrag från revisionsbyråerna till förmån för tryggt givande och i förlängningen ökat 

givande. En symbolisk summa om 10 000 kronor plus moms kan debiteras av respektive 

revisionsbyrå för det arbete som läggs ner i samband med utbildningar. 

 


