Protokoll för SKYREVs informationskommitté
Plats:
Torsgatan 21, Stockholm; lokal Brahms
Tid:
2017-12-12 klockan 9.30 – 15.00
Närvarande: Maria Jäger, ordförande, Ulf Rubensson, Teodora Heim och Malin W Blom

§ 766 Sammanträdets öppnande och val av sekreterare
Ordförande öppnar dagens sammanträde. Malin utses till sekreterare.
§ 767 Fastställande av dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställs.
§ 768 Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från mötet 2017-10-14 godkänns.
§ 769 Information till/från styrelsen
Maria informerar om att tre rekommendationer har antagits. De kommer att läggas ut på
hemsidan under veckan.
Styrelsen har gett kommittén uppdrag att ta fram en ny grafisk profil för föreningen.
Uppdraget ska genomföras under våren 2018.
Normsamling 2018 diskuteras. Kommittén lyfter med styrelsen hur vi gör med normsamling
till icke medlemmar.
Nästa styrelsemöte är i slutet av januari 2018.
§ 770 Arbete med ny hemsida m m
Ulf informerar om den nya hemsidan, som lades ut för en dryg vecka sedan.
§ 771 Möte med studentföreningar mm
Möten med studenter:
Följande arrangemang med studentföreningar genomförs, d v s sex aktiviteter ska genomföras
under 2017/2018:







Lund (Teodora)
Umeå (Malin)
Karlstad (Maria)
Örebro (Maria) alternativt Göteborg (Teodora tillsammans med Marias kontakt)
Södertörn (Maria pratar med Britt-Mari Erlandsson)
Stockholm (Maria pratar med Britt-Mari Erlandsson)
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Vi planerar in aktiviteterna senast under april/maj 2018. Budget per gång 5 tkr.
Teodora sammanställer en kort instruktion för genomförandet och bilägger caset. De inledde
med en lunch med studentföreningen. Sen kördes caset en lördag utifrån föreningens
önskemål. Här får man höra med respektive förening.
Informationskommittén uppdaterar listan med aktuella universitet och högskolor under våren
2018.
Profilmaterial:
Pennor tar vi in offert för (Teodora).
Profilmaterial såsom pins etc. beställs nytt när den nya grafiska profilen är på plats.
§ 772 Information till förtroendevalda revisorer efter valet 2018
Teodora gör justeringar och tillägg och skickar ut en ny version.
§ 773 Digital normsamling 2018
ISBN-nummer behövs för eventuell utskrift (kollas av Ulf).
Innehållsförteckning klar till styrelsens möte i slutet av januari. Delarna består av:




Förord – förstasida med syfte med normsamlingen
Skyrevs stadgar och certifieringsregler – här länkar vi till hemsidetext. Är den
uppdaterad?
Revisionsnormer
o länk till Skyrevs hemsida (rekommendationer och vägledningar), där
rekommendationerna måste ändras då de är i pdf-format
God sed kommittén ombeds se över skrivningarna i ”V3” mot bakgrund av att SKL
har justerat sin benämning till riskanalys. Styrelsen ombeds ta ställning om
huruvida Styrelsen tillfrågas om ”Utkast till vägledning för redovisningsrevision”
ska bort från hemsidan samt om de tre antagna ISO:rna ska läggas ut.
Vägledning för verksamhetsrevision ligger på hemsidan för försäljning och länkas
till medlemmar.
o God revisionssed – länk till SKLs hemsida
o Grundläggande granskning – länk till SKLs hemsida
o Skrift om lekmannarevision – länk till SKLs hemsida
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Generella författningar (främst berörs dessa lagrum, för de där vi gjort ett utdrag).
Kategorisera vilken lagstiftning som träffar den förtroendevalde revisorn i
kommun/landsting, lekmannarevisorn samt den förtroendevalde revisorn i stiftelser,
revisorn i finansiella samordningsförbund.
o ABL 9-10 kap
o Arkivförordning
o Arkivlag
o Finansiell samordning, lag om
o Förvaltningslag
o Kommunal redovisning, lag om + RKRs rekommendationer
o Kommunallag
o Intern kontroll
 COSO
 Intern styrning och kontroll (SKL)
o Mutbrott
 SKL om fusk och oegentligheter
 Institutet mot mutor
o Konkurrenslag
o Offentlig anställning
o Regeringsform
o Stiftelselag
o Årsredovisningslag (om stiftelser)
o Transparenslag
o Tryckfrihetsförordning etc
o Valfrihetssystem
o Vissa kommunala befogenheter
o LOU/LUF

Förslaget är att de delar där källan inte är vår, läggs in som länk till källan i den digitala
normsamlingen.
§ 774 Övriga frågor
Maria tar upp frågan kring huruvida tidigare tryckta normsamlingar ska sparas eller ej med
styrelsen.
§ 775 Nästa möte
Nästa möte beslutas till den 10 januari 2018 kl. 13.00-14.00 per telefon.
Innehållsförteckningen i den digitala normsamlingen kommer vara huvudpunkten.

Maria avslutade dagens möte.

