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Vi kongressvalda revisorer har granskat räkenskaper och förvaltning för Vänsterpartiet för tiden 1
januari 2018 – 31 december 2019 samt för Stiftelsen Vänsterpartiet, Syninge Kursgård, Fristadsfonden,
Fastighetsföreningen Härolden, riksdagsgruppen och Vänsterns Internationella Forum (VIF) för tiden 1
januari 2017 – 31 december 2019.

Efter slutfört uppdrag avger vi följande berättelse:
För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av partistyrelsens och verkställande utskottets protokoll,
ekonomiska berättelser och övriga handlingar som lämnar upplysning om partiets verksamhet. Vi har
dessutom varit representerade vid partistyrelsemöten. Vi har även tagit del av protokoll och ekonomiska
handlingar för övriga granskade organ.
Revisorerna har under den gångna kongressperioden genomfört fyra fysiska sammanträden samt två
sammanträden på distans och till dessa har företrädare för partistyrelse, partikansli och övriga granskade organ inbjudits. Det har givits tillfälle till en samlad information och utbyte av synpunkter.
Under kongressperioden har vi arbetat i samarbete med den av partiet utsedde auktoriserade revisorn.
Revisorerna konstaterar med tillfredsställelse att riksdagsledamöternas och EU-parlamentarikers
inbetalning av partiskatt nu redovisas tydligt, och att de allra flesta betalar sin andel. Detta medför att
partiet numera kan finansiera valrörelser med egna medel.
Den här kongressperioden har revisorerna fortsatt granskningen av verksamhetsuppföljning.
Bland annat har vi granskat att den förra kongressens beslut har genomförts. Vi kan konstatera att alla
beslut sånär som ett som den förra kongressen fattade är genomförda och att detta arbete gått att följa
under hela kongressperioden. Gällande motion C13 om ekonomiska villkoren för partiföreningar är
en arbetsplan behandlad av verkställande utskottet men redovisningen ännu inte hanterad av Partistyrelsen.
Revisorerna vill uttrycka sin tillfredsställelse över hur både partiets och övriga granskade organs ekonomi och förvaltning hanterats.
Med hänvisning till vad som ovan har angetts vill vi enhälligt föreslå partikongressen:
Att

bevilja den avgående partistyrelsen ansvarsfrihet för de perioder revisionen omfattar.
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Stockholm 1 oktober 2020
Mikael Persson			

Anita Giden

Barbro Ernemo			

Nina Berggård

Claes Malmquist			

Elisabet Strömfelt

Underskriven originalhandling bifogas kongressprotokollet

