
Tydligare redovisningsregler för grupper/enheter – förslag från styrelsen

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

att varje grupp/enhet som samlar in pengar i Amnestys namn skall göra bokslut varje år. 
Bokslutet skall upprättas enligt riktlinjer från sekretariatet. Bokslutet skall revideras av 
en revisor som gruppen utser.

att varje grupp/enhet som samlar in pengar i Amnestys namn skall skicka in sitt bokslut 
till sekretariatet senast 60 dagar efter kalenderårets utgång. 

att grupper/enheter som inte skickar in sitt bokslut i tid fråntas möjligheten att bedriva 
insamling i Amnestys namn. 

Vidare föreslår styrelsen att årsmötet rekommenderar

att grupper/enheter får behålla högst 10.000 kronor efter bokslut. Överskjutande medel 
överförs till sektionen. Undantag kan beviljas av sekretariatet om gruppen har ingått 
sådana ekonomiska åtaganden att större reserver behövs. Distrikt beviljas permanent 
undantag.   

Bakgrund
Amnesty International har förbundit sig att följa den internationella koden för 
friviligorganisationer - INGO Accountability Charter. Den svenska sektionen har dessutom 
förbundit sig att följa FRIIs (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) kvalitetskod. Båda 
dessa koder ställer stora krav på redovisning och kontroll av de medel vi samlar in från 
allmänheten. Allmänheten och massmedier ställer allt högre krav på transparens i 
frivilligorganisationer, vilket är viktiga orsaker till att dessa koder har jobbats fram.

Den svenska sektionen har ett 90 konto och vår redovisning kontrolleras därför av SFI 
(Stiftelsen för Insamlingskontroll). Den svenska sektionen lämnar också årligen in en 
finansiell rapport till den Internationell rörelsen som sedan sammanställer en samlad bild 
av den globala Amnesty rörelsens intäkter och kostnader (”Aggregated Accounts”).

På det Internationella Finansmötet i april framkom det att den internationella styrelsen 
(IEC) avser att lägga en resolution till ICM om tydligare redovisningsregler för varje 
sektion. IEC bedömer att Amnesty, i jämförelse med andra organisationer som till 
exempel Greenpeace, har en svag kontroll över hur mycket pengar som totalt samlas in i 
Amnestys namn och hur dessa medel sedan spenderas. Ingen kan exempelvis svara på 
frågan om hur mycket resurser Amnesty totalt sett har satsat i den globala SVAW-
kampanjen.  Styrelsen för den svenska sektionen upplever samma problem. 

Enligt beslut 34 från årsmötet 1986 gäller att ”Varje grupp skall ha ordnad bokföring med 
utsedd revisor."

I sektionens »ekonomihandbok för grupper och distrikt» tydliggörs att varje grupp skall 
utse en kassör och att kassören varje år skall göra ett komplett bokslut. 

Enligt stadgarna §5.2 gäller att "Arbetsgrupp skall även erlägga av distriktet beslutad 
distriktsavgift samt fortlöpande lämna rapport om sin verksamhet." Någon formell 
ekonomisk redovisning krävs alltså inte. Grupperna är idag skyldiga att upprätta ett 
bokslut men är inte skyldiga att skicka in detta bokslut till vare sig distriktet eller 
sektionen. 

Denna ordning gör att den svenska sektionen idag inte kan få en samlad bild av hur 
mycket pengar som samlas in i Amnestys namn eller hur dessa medel spenderas eller 
förvaltas. Styrelsen bedömer att denna brist på redovisning och kontroll är ohållbar givet 



de koder som vi förbundit oss att följa och de allt högre krav som allmänheten ställer på 
transparens i redovisning av insamlade medel. Styrelsen föreslår därför att varje 
grupp/enhet som samlar in medel i Amnestys namn också måste skicka in sitt bokslut till 
sektionen. Med varje grupp/enhet omfattas alltså alla delar av rörelsen som samlar in 
pengar, det kan vara arbetsgrupper, ungdomsgrupper, specialgrupper, distrikt eller 
nätverk.  Rapporteringen måste vara obligatorisk. Med hänsyn till Amnestys trovärdighet 
kan vi inte tillåta att någon grupp/enhet samlar in medel i Amnestys namn utan att 
redovisa dessa medel.

Styrelsen har övervägt om rapporteringen istället skulle ske till respektive distrikt men 
eftersom endast 13 av 18 distrikt har kommit in med sin verksamhetsberättelse för 2006 
till sekretariatet tror vi att flera distrikt saknar kapacitet att sammanställa dessa bokslut. 

Vidare föreslår styrelsen att Årsmötet förtydligar den rekommendation som årsmötet 
1986 antog, beslut 31: 

"Grupperna rekommenderas att inte ha innestående medel utöver en summa som 
motsvarar en gruppavgift (vid det tillfället 5 000 kr). Överskjutande medel bör tillställas 
svenska sektionen eller Amnestyfonden. Enskilda grupper som har god ekonomi skall 
dock balansera högst 10.000 kronor efter bokslut. Överskjutande medel överlåts till 
svenska sektionen eller Amnestyfonden.”

Sekretariatet kan i förslaget bevilja undantag från den rekommenderade beloppsgränsen 
om någon grupp/enhet exempelvis har ingått ett hyresavtal eller ingått andra åtaganden 
som kräver att gruppen behöver större reserver. För distrikt gäller denna 
undantagsmöjlighet permanent.
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