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Rapport vedrørende avtalt kontrollhandling knyttet til stemmetelling ved valg i 
forbindelse med årsmøte 2020 del 1 

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor 
vedrørende resultat av våre kontrollhandlinger. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 
4400 "Avtalte kontrollhandlinger".  

Handlingene ble utført kun for å bistå dere med kontroll av utført valg og stemmetelling, 
og oppsummeres som følger: 

1. Vi har kontrollert stemmesedler mottatt på e-postadressen oppgitt til medlemmene, og 
talt opp alle stemmer 

2. Vi har kontrollert samsvar mellom personer som har avgitt stemme, og oppføring av 
personen på forelagt liste over stemmeberettigede medlemmer 

 
Vi rapporterer våre funn nedenfor: 
 
1. Med hensyn til punkt 1 har vi talt opp at det er innkommet stemmesedler fra 17 unike 

personer til mailadressen oppgitt til medlemmene (arsmote@osf.no). I denne 
sammenheng kommenterer vi at revisor har hatt egen tilgang til mailadresse, og at det 
også er kontrollert slettede elementer i mailinnboks. Av identifiserte mottatte 
stemmesedler er én stemmeseddel mottatt 1. april. Fristen iht utsendt dokumentasjon 
var 31. mars, denne er derfor ikke medtatt i kontrolltelling.  

To av de kontrollerte stemmesedlene er videresendt fra henholdsvis mailadresse 
tilhørende Oslo Sanitetsforening og daglig leder. Vi har i begge tilfeller kontrollert at 
videresendt mail opprinnelig kommer fra stemmeberettiget medlem. 

Vi har talt opp alle stemmer fra de 16 tellende stemmesedlene. På én stemmeseddel er 
det for enkelte kandidater ikke oppgitt om det er stemt for kandidaten eller blankt. 
Dette er vurdert som blank stemme. For alle øvrige stemmesedler, er det tydelig stemt 
enten for kandidaten eller blankt.  

Våre kontrolltellinger knyttet til valg medfører følgende resultat: 

Foreningsleder Berit Mork Nordby, 11 stemmer for og 5 blanke stemmer 

Styremedlem Sanna Emtinger, 12 stemmer for og 4 blanke stemmer  

Styremedlem Maria Lundberg, 14 stemmer for og 2 blanke stemmer 

Regnskapsfører, 16 stemmer for og ingen blanke stemmer 

Varamedlem Oslo Omsorgsberedskap Olga Surkova, 13 stemmer for og 3 blanke 

stemmer 

Leder valgkomité Synneve Munthe, 10 stemmer for og 6 blanke stemmer 

Medlem valgkomité Marie Skar, 9 stemmer for og 7 blanke stemmer 

Medlem valgkomité Hilde Rosenberg, 12 stemmer for og 4 blanke stemmer 

 

Vi har videre kontrollert stemmetellingen vedrørende godkjennelse av styrets 

årsberetning, lokalforeningens årsregnskap, strategi- og handlingsplan for 2020 – 2025 
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samt budsjett for 2020. Det er ingen avvik mellom vår kontrolltelling og signert 

protokoll, og samtlige dokumenter er godkjent med flertall. 

 

Vi registrerer at det også er gjennomført valg knyttet til revisor. Vi har ikke kontrollert 

stemmer knyttet til valg av revisor av uavhengighetshensyn. 

 

2. Med hensyn til punkt 2 vil vi kommentere at vi ikke har avdekket mottatte 
stemmesedler fra medlemmer som ikke er oppgitt som stemmeberettigede iht oversikt 
over stemmeberettigede mottatt fra ledelsen i selskapet.    

 

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i 
denne rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Vi 
understreker at dersom vi hadde utført tilleggshandlinger, kunne andre forhold ha kommet 
til vår kunnskap og blitt rapport til dere. 

 

 
BDO AS 
 
 
Erik H. Lie 

Statsautorisert revisor 

(elektronisk signatur) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Erik Helge Lie
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5995-4-155606
IP: 92.220.xxx.xxx
2020-04-16 11:25:57Z
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