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Protokoll från Styrelsemöte i SKYREV

Möte:

SKYREV:s styrelse

Deltagande:

Vilhelm Rundquist (ordförande), Lena Joelsson (v ordfö
rande), Anita Agefjäll, Anneli Lagebro, Magnus Larsson, Ma
ria Lindgren Persson och Pernilla Lihnell

Plats:

Bonnierhuset PWC, Stockholm

Tid:

2015-12-01,

kl. 9.30-11.30

§ 13

Mötets öppnande samt val av sekreterare och justeringsman
Ordförande öppnade mötet. Till sekreterare valdes Anneli Lagebro. Anita
Agefjäll valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 14

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg:
Placering av likviditet, beslut
Uppdrag från STAREV, övrig fråga

§ 15

Protokoll från styrelsens möte 2015 10 15
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 16

Beslutsärenden
1. Årsmötet
Styrelsen beslutade att nästa årsmöte ska hållas i Bonnierhuset, Stock
holm den 22-23 september 2016. Vice ordförande fick i uppdrag att un
dersöka lämplig lokal för middag på kvällen den 22 september. Ordfö
rande kommer att informera Föreningshuset om att de på anmälnings
blanketten ska lägga till önskemål om övernattning på hotell. Förbokning
av hotell ordnas via PWC på Clarion Sign.
2. Regionombud
Styrelsen konstaterade att regionsombudens intresse att kvarstå som om
bud behöver undersökas. Berörda ledamöter på byråerna fick i uppdrag
att undersöka intresset hos de av sina respektive anställda som nu är ut
sedda som ombud. Maria Lindgren Persson undersöker intresset hos re
presentanten för kontor.

ADRESS:
Sveriges Kommunala
Yrkesrevisorer
Box 3354
103 67 STOCKHOLM
E-POST:

Styrelsen beslutade att regionombudens uppdrag ska omfatta att anordna
kostnadsfria aktiviteter som efterfrågas av Skyrev:s medlemmar i region
en. För att vitalisera aktiviteterna i regionerna får utbildningskommittens
ordförande disponera 75 000 kronor. Regionombuden kan efter överens
kommelse disponera dessa för externa föreläsare. Maria Lindgren Persson
informerar utbildningskommittens ordförande om beslutet.

info@skyrev.se
TEL:
Ordförande
0767 808506
V Ordförande
08 -520 596 68
www.skyrev.se

3. Placering av likvida medel
Vice ordförande informerade om att det alternativ som tidigare valts för
placering på räntebärande konto i bank endast är tillgängligt för privatper
soner. Styrelsen beslutade att delegera till ordförande att efter samråd
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med Föreningshuset besluta om placering av 500 000 kr av föreningens
kapital på konto i bank. Ordförande presenterar en likviditetsplan på nästa
möte.
§ 17

Diskussionsärenden
1. Ärsplan för styrelsens arbete
Styrelsen diskuterar upplägg på Skyrev Academy i september
April
Dialog med FAR. Vice ordförande bjuder in representanter.
Juni
Avstämning: kommitteernas sammansättning
Augusti Dialog med SKL. Ordförande bjuder in ansvarig tjänsteman
Förberedelser inför årsmötet (bl.a. årsredovisning och kontakt
med revisorer)

2. Publikationer
Styrelsen diskuterade hur publicering av föreningens dokument och skrif
ter ska ske framöver och enades om att sträva mot att det ska ske digitalt
i stället för tryck av skrifter. Hur finansieringen ska ske framöver kommer
att diskuteras i samband med beslut om budget för nästa verksamhetsår.
§ 18

Anmälningsärenden
1. Arbetsgrupp tillämpning av vägledning i redovisningsrevision
Magnus Larsson anmälde att Bo Ädel, KPMG, kommer att ingå i arbets
gruppen. Anneli Lagebro anmälde att Anne Fahl slutar på revisonskontoret
i SLL och inte längre kommer att vara verksam som kommunal yrkesrevi
sor. Ersättare utses senare.
2. Vägledningen i verksamhetsrevision
Ordföranden anmälde att tryck av vägledningen hanteras av ordförande i
informationskommitten och att Föreningshuset svarar för distributionen.

§ 19

Övriga frågor
Ordförande informerade om att STAREV:s arbetsgrupp för kvalitetssäkring
diskuterat kvalitetssäkringen av revisorernas rapporter. Styrelsen konsta
terade att det redan finns ett uppdrag till God sed kommitten att se över
vägledningar där en översyn av Vägledningen för revisionsrapporter ingår.
Ordförande kommer att framföra detta till STAREV:S styrelse.

§ 20

Mötet avslutandes
Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet
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