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Stammeforeningen i Danmark 
 
Kritisk revisors beretning for regnskabsåret 2021 
 
Kritisk revisors opgave er at efterprøve, om Stammeforeningens pengeforbrug og aktiviteter er rimelige og i 
overensstemmelse med Stammeforeningens formål. Desuden vil jeg i beretningen beskæftige mig med 
foreningens fremtidige finansiering af sit virke, og arbejdsformer. 
 
I min beretning som kritisk revisor har jeg taget udgangspunkt i årsregnskabet for 2021 og mit generelle 
kendskab til Stammeforeningen i Danmark. 
 
Stammeforeningens formål er at 
1. Udbrede kendskabet til stammen og stammeres vilkår, 

2. Udøve en oplysende og rådgivende virksomhed med hensyn til stammens årsager, forebyggelse  
 og behandling, 

3. Støtte forskning med hensyn til stammen og stammebehandling, 

4. Bidrage til sikring af behandlings- og undervisningsmulighederne, 

5. Varetage stammeres interesser på enhver måde. 

Regnskabet 2021 
Omkostningerne i regnskabet for 2021 vedrører især 

Træf, som er eksternt finansieret. Afholdelse af træf og mange medlemsarrangementer kommer ind under 
formål nr. 5, der har karakter af ”opsamlingsparagraf”. 

Kurser og efteruddannelse for logopæder (i samarbejde med de to logopædforeninger, Alf og LF), kurser og 
efteruddannelse er finansieret ved egenbetaling. Afholdelse af kurser og efteruddannelse er opfyldelse af 
formål nr. 2 og nr. 4.  

Administrative omkostninger, der ikke direkte kan henføres til en given aktivitet, men som er forudsætning 
for, at foreningen er i stand til at opfylde alle sine formål. 

De realiserede omkostninger må anses for ikke at være urimelige. 

I et normalt år kunne der godt have været flere aktiviteter til at opfylde formålene nr. 1 og 5 (Formål 1 
f.eks. over for offentligheden eller udvalgte målgrupper, formål 5 for andre aldersklasser end børn og unge 
stammere). Dog var 2021 præget af Corona, hvilket givetvis har lagt en dæmper på aktivitetsniveauet. 
Ambassadør-aktiviteten (vel nærmest formål 1) er vokset i forhold til 2020, men stadigvæk med 
omkostninger på et ret beskedent niveau.  

Kritisk revisor er opmærksom på, at en ikke uvæsentlig rådgivning og information, i reglen uformelt, ydes 
mennesker, der henvender sig til foreningen, det være sig stammere, pårørende og fagfolk. Denne 
information og rådgivning fremgår ikke eksplicit af årsregnskabet. Rådgivningen vil ofte falde under 
formålene 1, 2 og 4. 
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Fremtiden, fra og med 2022 - fundraising 
I en situation, hvor der fra og med året 2022 vil være varigt reduceret tilskud via Danske 
Handicaporganisationer, er det afgørende for Stammeforeningen at sikre sig yderligere indkomstkilder, 
såvel til enkeltprojekter som til generelle omkostninger. Jo flere indkomstkilder, foreningen har, desto 
mindre økonomisk sårbar vil den være. Desuden vil yderligere indkomst muliggøre flere aktiviteter til 
opfyldelse af foreningens mål.  

Derfor vil kritisk revisor anbefale Stammeforeningen at arbejde for at opnå økonomiske og andre ydelser 
fra et bredere felt end det, som Stammeforeningen nu har. Dette vil, efter kritisk revisors opfattelse, kræve, 
at Stammeforeningen indgår et flerårigt samarbejde med et professionelt foretagende med henblik på at 
skabe yderligere indkomstkilder til erstatning for de midler, der ikke længere tilflyder foreningen. 
Samarbejdet vil kræve opmærksomhed og investeringer i form af tid og penge fra Stammeforeningens side. 
Samarbejdet er strategisk for foreningen og vil derfor være et naturligt arbejdsområde for 
Stammeforeningens højeste niveau, nemlig Forretningsudvalget (FU). Et sådant samarbejde vil kunne sikre, 
at Stammeforeningen også i de kommende år kan finansiere sine nuværende og nye aktiviteter, så meget 
mere, som det nuværende tilskud, som Stammeforeningen opnår via DH, vel næppe i en overskuelig 
fremtid vil blive større, snarere tværtimod. 

Arbejdsformer i bestyrelsen 
Stammeforeningens bestyrelse kan kaldes en arbejdende bestyrelse, fordi bestyrelsesmedlemmerne i høj 
grad er optaget af konkrete og her-og-nu arbejdsopgaver. Undtagelser er kurser og efteruddannelse for 
logopæder og, i et vist omfang træffene, hvor der, ud over bestyrelsesmedlemmer, er et antal frivillige 
involveret. Bestyrelsesmedlemmernes konkrete arbejdsopgaver tager imidlertid tid fra de mere langsigtede 
og strukturelle overvejelser og planlægning, som i bund og grund burde være en bestyrelses vigtigste 
opgave.  

Kritisk revisor vil derfor anbefale bestyrelsen at gøre en yderligere indsats for at tilknytte 
foreningsmedlemmer uden for bestyrelsen til varetagelse af konkrete arbejdsopgaver. Disse 
foreningsmedlemmer skal naturligvis have et bestyrelsesmedlem eller en gruppe af bestyrelsesmedlemmer 
som kontaktinstans for hver opgave eller projekt, som de pågældende foreningsmedlemmer arbejder med. 
På den måde kan bestyrelsen uddelegere konkrete opgaver og projekter (med tilhørende budgetter) og få 
mere tid til overordnet foreningspolitisk og langsigtet arbejde. Kritisk revisor ved af erfaring, at det kan 
være svært at involvere foreningsmedlemmer i arbejdet, men anbefaler alligevel, at bestyrelsen løbende 
tilstræber at uddelegere konkrete arbejdsopgaver og projekter.  

 

Hjørring, den 16. marts 2022 

 

Hermann Christmann 

Kritisk revisor 

 


