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Revisionsberättelse för Hovenäsets Kapellförening
Verksamhetsåret 2020

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Hovenäsets 
Kapellförening för tiden 2020-01-01 – 2020-12-31.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att
uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts enligt svensk revisionssed. Det innebär att jag genomfört revisionen för att 
med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat redovisningen, årsmötes- och 
styrelseprotokoll, åtgärder och andra förhållanden i föreningen. 

Årsredovisningen ger en i alla väsentligheter en rättvisande bild av föreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och dess finansiella resultat. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer 2020 års resultat- och balansräkning.

När det gäller styrelsens förvaltning har man även under 2020 ägnat en stor del av sin tid åt att 
försöka komma till tals med representanter för Sotenäs pastorat, dock utan någon större framgång.
Pastoratet har fortsatt att kallsinnigt avvisa alla försök från styrelsens sida att få till ett samarbete 
och hävda att 1933 års stadgar skall gälla. Stadgar som är både inaktuella och odemokratiska men 
som ger kyrkan det avgörande inflytandet över hovenäsbornas kapell. 
Glädjande nog har nuvarande styrelse insett att alla ansträngningar att få till stånd ett samarbete 
varit fruktlösa och informerat pastoratet om att det är Hovenäsets Kapellförening som har det fulla
ansvaret för Hovenäses kapell samt uppmanat pastoratet att avsakralisera kapellet eller som det 
numera heter ”ta kyrkan ur bruk”. Nuvarande styrelse har också under året börjat informera 
medlemmarna om vad som händer i föreningen genom medlemsbrev och att etablera en hemsida. 
Man har också börjat planera för hur kapellet skall bli den samlingspunkt för hovenäsborna som 
stadgarna anger.

Jag vill därför tillstyrka att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
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