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Protokoll från Styrelsemöte i Skyrev

Deltagande:

Vilhelm Rundquist (ordförande), Lena Joelsson (vice ordförande),
Anita Agefjäll, Anneli Lagebro, Magnus Larsson, Pernilla Lihnell och
Maria Lindgren Persson

Plats:

Telefonkonferens

Tid:

2016-02-18 kl 10.00 - 12.00

§ 21

Mötets öppnande samt val av sekreterare och justeringsman
Ordförande Vilhelm Rundquist öppnade mötet. Till sekreterare valdes Anita
Agefjäll och till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet från
dagens sammanträde valdes Anneli Lagebro.

§ 22

Fastställande av dagordning
Dagordningen för sammanträdet fastställdes kompletterat med ett
beslutsärende gällande informationskommitten samt ett beslutsärende
gällande ändrad tid för ett styrelsemöte i vår.

§ 23

Protokoll från föregående möte
Protokollet gicks igenom, komplettering gjordes med att Cecilia Björnfot
utsetts till nytt regionombud i Södra. Protokollet justerades och lades
därefter till handlingarna.

§ 24

Anmälningsärenden
Ekonomisk rapport
Ordförande redogjorde för sitt besök på Föreningshuset där placeringar
diskuterades. Föreningshuset skulle återkomma med förslag gällande
placering.
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Onskemal om att resultatrapporten skulle utformas med en budgetkolumn
framfördes och skulle av ordföranden förmedlas till Föreningshuset.
ADRESS:

Sveriges Kommunala
Yrkesrevisorer
Box 3354
103 67 STOCKHOLM

§ 25

Beslutsärenden
Kommitteernas kontaktpersoner rapporterar
Maria redogjorde för utbildningskommittens genomförande av uppdrag och
fick i uppdrag att återkoppla till utbildningskommitten gällande deras

E-POST:

frågeställningar till styrelsen. Styrelsen beslutade att anta Joakim Eriksson

info@skyrev,se

ABs offert gällande utbildare. Uppdragsformuleringen skulle återlämnas till

TEL:

kommitten för att utbildningens innehåll skulle omformuleras avseende de

Ordförande
076-7808506
V Ordförande
08 - 520 596 68

www.skyrev.se

delar som omfattade historik. Fokus ska ligga på dagens kommunallag och
revision av kommunal verksamhet.
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De tips på relevanta och nyttiga utbildningar för certifierade medlemmar
som kommitten tagit fram, beslutades genom Marias försorg läggas ut på
hemsidan.
Pernilla informerade om god sed kommittens arbete, där uppdraget till
kommitten behövde preciseras. Pernilla fick i uppdrag att förmedla
uppdraget till kommittens ordförande PerÄke Brunström.
Lena informerade om informationskommittens arbete. Priset för boken
Vägledning i verksamhetsrevision diskuterades och Lena fick till uppdrag att
be informationskommitten inkomma med en kalkyl för att trycka 500
böcker.
Det beslutades att informationskommitten skulle ta fram ett avtalsförslag
för data back up.
Lena Joelsson redogjorde för sitt deltagande under en dag på
revisionskonferensen i Norge. Den var mycket intressant.

§ 26

Övriga frågor
Pernilla lämnade uppgift om att Veronica Blank övertar rollen i god sed
kommitten på Deloittes mandat, då tidigare medarbetare anställts på
Stadsrevisionen. Pernilla fick i uppdrag att kommunicera detta till berörda.
Det framfördes önskemål om att flytta tidigare beslutad tid och plats för
styrelsens sammanträde i juni. Styrelsen beslutade att ändra tid och plats
till den 3 juni kl 1015-1400 i Göteborg.
Christian Huring anmäldes som ny medlem i gruppen som arbetare med
vägledning i redovisningsrevision efter Anne Fahl.

§ 27 Mötets avslutande
Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.
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