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Revisionsberättelse 

 

Svenska kyltekniska Föreningen, 802001-9314 

 

Undertecknade, som av Svenska Kyltekniska föreningen är utsedda att granska 

föreningens förvaltning och räkenskaper lämnar härmed följande 

revisionsberättelse: 

 

Vi har granskat föreningens förvaltning och räkenskaper för räkenskapsåret 

2021-01-01 till 2021-12-31 

 

Vi tillstyrker: 

Att föreningens resultat och balansräkning fastställs, samt att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Göteborg 2022-04-08 

 

 

 

 

Crister Valtersson                   Per-Johan Olsson                      Håkan Janson 
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