SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER
Utbildningskommittén

PROTOKOLL
2016-01-25

Plats: KPMG
Tid: 30 november 2015, kl. 10:00-11:30
Deltagare: Eva Moe, Ordförande
Erik Söderberg
Karin Selander
Lars Jönsson

§1

Sammanträdet öppnades
Ordförande Eva Moe öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

§2

Val av sekreterare och justerare
Lars Jönsson valdes till sekreterare och Erik Söderberg till justerare.

§3

Föregående mötesprotokoll (2015-11-30)
Protokollet från föregående möte den 30 november var utskickat före mötet. Protokollet lades efter genomgång till handlingarna.

§4

Genomgång av utbildningskommitténs verksamhetsplan 2015-2016
Utifrån styrelsens beslutade riktlinjer och aktiviteter till kommittén stäms aktuella aktiviteter av utifrån tidplan och ansvarig avseende följande beslutade områden:

Fortbildningar
Utbildningskommittén har genomfört inventering av vilka fortbildningar som är
möjliga att delta i. Sammanställning över utbildningsanordnare samt deras kurser
överlämnas till styrelsen. Utbildningskommitténs rekommendation är att utbildningsanordnare publiceras som länkar på SKYREV:s hemsida.


Utbildning i verksamhetsrevision steg 1

Det finns en efterfrågan på kursen. Styrelsen har beslutat att kursen ska anordnas
igen under verksamhetsåret och kommittén anser att utbildningen kan starta under hösten 2016.


Utbildningar inför certifiering

Utbildningskommittén kommer att i fortsättningen genomföra uppdateringen av
högskoleutbildningar som är lämpliga för certifiering. Därmed behövs inte uppdraget läggas externt. Nya utbildningar skall stämmas av med Maria Lövgren
från certifieringskommittén om de är lämpliga för certifiering.


SKYREV Academy
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Ekonomiutbildningar på distans

Utbildningskommittén avvaktar med enkätundersökningen avseende intresset för
ekonomiska utbildningar på distans. Kommittén vill ha ett förtydligande av styrelsen om syftet med utbildningen och vilken intention man har med inventeringen av intresset.


Utbildning i verksamhetsrevision steg 2

Utbildningskommittén kommer att genomföra en upphandling av leverantör för
tvådagarsutbildning i juridik inom utbildningen i verksamhetsrevision steg 2.
Kursen planeras att genomföras den 20 och 21 juni.

§5

Planering inför årsstämman 19-20 september 2016
Utbildningskommittén upprättar ett preliminärt program för SKYREV Academy
den 19 och 20 september. Kommittén kommer att ta kontakt med föreläsare och
utbildare. Målet är att kommunicera det preliminära programmet med styrelsen i
februari.

§6

Information om utbildning i verksamhetsrevision 21-22 april 2016
Kursansvariga ger en kort information om statusen inför sista utbildningstillfället.
Kursledningen samt deltagande från utbildningskommittén träffas kvällen innan
för genomgång av aktiviteten den 21 april.

§7

Justering av mötestider i september
Mötet den 21september tidigareläggs en dag till den 20 september efter årsstämman dag 2. Planerade möten för år 2016 är:





§8

21 mars kl. 10.00, telefonmöte
30 maj kl. 10.00, telefonmöte
20 sept, eftermiddag/kväll i Stockholm, i samband med årsstämman
31 okt kl. 10.00, telefonmöte

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Vid protokollet:
Lars Jönsson
Justeras:

Eva Moe
Ordförande

Erik Söderberg

