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Protokoll från konstituerande stvrelsemöte i SKYREV

Möte:

SKYREV : s styrelse

Deltagande:

Vilhelm Rundquist (ordförande), Pernilla Lih nell (vice
ordförande), Anita Agefjä ll, Anneli Lage bro, Magnus Larsson,
Maria Lindgren Persson och Johan Perol s

Plats:

Bonnierhuset, Stockho lm

Tid:

20 16- 09-19, kl. 12 .00-12 .1 5

§ 1

Mötets öppnande samt val av sekreterare och justeringsman
Ordförande Vilhelm Rundquist öppnade mötet. Ti ll sek reterare va ld es
Anneli Lagebro. Johan Perols va ldes att tillsammans med ordförande
justera protokollet .

§ 2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§ 3

Bes lutsärenden
1. Firmateckning
Styrelsen beslutade att firma tecknas av ordförande och vice ordförande i
förening

2. Fastställande av attestregler
Styrelsen beslutar att styrelsens och kommitteernas kostnader attesteras
av respektive ordförande . Styre lsens ordförande attesterar dock kostnader
och utlägg för övriga ordföranden . Vice ordförande attesterar kostnader
för styrelsens ordförande.
För certifieringsnämnden gäller att nämnd ens handläggare utför
granskningsattest och att styre lsens ordförande därefter attesterar
kostnader/ utlägg .
ADRESS:
Sveriges Kommunala
Yrkesrevisorer

Box 3354
103 67 STOCKHOLM
E-POST:
mfo@skyrev.se
TEL:

Ord förande
0767 -808 506
V Ordförande
073 3-97 73 71
www.skyrev .se

Övriga förekommande kostnader i föreningen attesteras av styre lsens
ordförande.
Utbetalningsattest utförs av den som föreningen tecknar kontrakt med när
det gäller ekonomiadministration .
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3 . Tecknande av postgiro, bankgiro, bank- och fondkonto
Styrelsen beslutar att ordförande och vice ordförande i förening tecknar
föreningens rubricerade konton och de fullmakter som behövs för den som
föreningen tecknar kontrakt med avseende ekonomiadministrativa
ärenden.

§ 4

Komm itteernas sammansättning
Styrelsen beslutade att styrelsernas sammansättning ska var samma som
föregå end e år förutom avseend e följ ande förändringar:
Ulrika Bergling ersätter Hans Gav in i god sed kommitten.
Theodora Heim Deloitte ersätter Veronica Blanck i informationskommitten.

§ 5

Övriga frågor
Inga öv riga frågor förelåg.

§ 6

Mötets avslutande
Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.
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