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Övriga iakttagelser

Västerbottens läns landsting är en av stiftarna till stiftelserna Västerbottens museums
samlingar, Skellefteå museums samlingar och
Skogsmuseet i Lycksele. Stiftelsernas ändamål är att förvalta och vårda stiftelsernas
egendomar. Museiverksamheterna bedrivs av
aktiebolag som landstinget år 2011 överlät till
Regionförbundet i Västerbotten.

Stiftelsen Västerbottens museums samlingar
har endast haft ett protokollfört möte under
år 2013. Stiftelsens styrelse har i sin förvaltningsberättelse inte redogjort för hur de uppfyllt sitt uppdrag under år 2013 och inte heller hänvisat till den verksamhetsrapport som
stiftelsens styrelse fått ta del av.

I enlighet med stiftelsernas stadgar ska landstinget utse revisorer till dessa stiftelser. Revisorn ska enligt Stiftelselagen (4 kap. 9 §)
granska stiftelsen räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning.
I föregående års granskning konstaterade
landstingets valda revisor att det fanns brister
i styrelsernas dokumentation av sin förvaltning. Ingen av styrelserna hade i sina förvaltningsberättelser redogjort för sitt arbete eller
för väsentliga händelser som inträffat under
året vilka haft påverkan på stiftelsernas samlingar.
Tidigare års granskningar har även iakttagit
att det råder en otydlighet i ansvaret mellan
bolaget och stiftelsen.
Positiva iakttagelser

Årets granskning visar att samtliga styrelser
förbättrat sina redovisningar.
Stiftelsen Skellefteå museums samlingar har
upprättat ett avtal mellan stiftelsens och bolaget för att reglera och förtydliga ansvaret i
enskilda frågor.
Skogsmuseet i Lycksele har upprättat en
verksamhetsplan för stiftelsestyrelsens arbete
verksamhetsåret 2014.
Styrelsen för stiftelsen Västerbottens museums samlingar har i samband med beslut om
sin årsredovisning för år 2013 tagit del av en
verksamhetsrapport med redovisning av förvaltningen kring stiftelsens samlingar.

De rekommendationer som lämnas till stiftelsernas styrelser redovisas nedan.
Rekommendationer

Till styrelserna i stiftelserna Skellefteå museums samlingar och Skogsmuseet i Lycksele:


Fortsätt det påbörjade arbetet med att
utveckla verksamhetsplaner och mål för
styrelsernas arbete i dessa stiftelser. Målen i verksamhetsplanen bör vara mätbara.



Fortsätt redovisa i protokoll och årsredovisning hur styrelsen uppfyllt sitt uppdrag.

Till styrelsen i Västerbottens museums samlingar:




Upprätta en plan för verksamhetsåret.
Verksamhetsplanen bör innehålla mätbara mål.
Fortsätt att i protokoll och årsredovisning redovisa hur styrelsen uppfyllt sitt
uppdrag.
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