Forslag til vedtægtsændring til §13 i vedtægterne for Dansk
Islandshesteforening
Stillet af revisorerne Niels Kaarill og Per G. Johansen
Nuværende vedtægt (vedtaget 26. november 2017):
§13 REGNSKAB OG REVISION
Stk. 1
Regnskabet for Dansk Islandshesteforening revideres i henhold til gældende revisionsstandarder af en ekstern
statsautoriseret eller registreret revisor udpeget af bestyrelsen.
To generalforsamlingsvalgte revisorer påser desuden, at indtægter og udgifter er rimelige og fornuftige, set i
forhold til foreningens størrelse og de udførte opgaver, samt i forhold til godkendte budgetter og beslutninger
godkendt af bestyrelsen, der er ført til referat.
Stk. 2
Ingen af revisorerne kan være medlem af eller suppleant i bestyrelsen eller en af komiteerne.
Stk. 3
Revisorerne vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Revisorerne afgår på skift i lige og
ulige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4
Regnskabsåret er 1. oktober – 30. september.

Foreslås ændret til:
§13 REGNSKAB OG REVISION
Stk. 1
Regnskabet for Dansk Islandshesteforening revideres i henhold til gældende revisionsstandarder af en ekstern
statsautoriseret eller registreret revisor udpeget af bestyrelsen.
Stk. 2
Regnskabsåret er 1. oktober – 30. september.

Motivation for forslaget:
VI har nu været interne revisorer i 1 og 5 år for Dansk Islandshesteforening, og vi finder, at tiden er løbet fra
en vedtægtsmæssig forpligtelse til at have interne revisorer. Sekretariatet har nu en professionel lønnet
bogholder, som sidder med et nyt og godt regnskabssystem, og bestyrelsen har valgt en meget kompetent
ekstern, teknisk revisor, som sikrer at regnskabet udviser et retvisende billede af de økonomiske forhold.
Den rolle vi som interne revisorer tidligere havde, mener vi derfor er udspillet, og vores bidrag er derfor i
det store og hele begrænset til at kunne give gode råd til bestyrelsen.
Derfor foreslås, at vedtægterne ikke længere indeholder en forpligtelse til at have interne revisorer – idet vi
er trygge ved, at bestyrelsen sikrer den fornødne bestyrelsesmæssige kompetence inden for økonomi og
regnskab, alternativt har bestyrelsen retten til at tilknytte den kompetence på anden vis, såfremt den anses
for nødvendig i forbindelse med særlige arrangementer, fx NM og VM, eller i længerevarende perioder.

