SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER
Utbildningskommittén

PROTOKOLL
2016-10-17

Plats: Telefon
Tid: 17 oktober 2016, kl. 9:00-10:15
Deltagare: Eva Tency Nilsson, Ordförande
Eva Moe
Erik Söderberg
Karin Selander

§1

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

§2

Val av sekreterare och justerare
Erik Söderberg valdes till sekreterare och Eva Moe till justerare.

§3

Föregående mötesprotokoll (2016-05-31)
Protokollet från föregående möte den 31 maj var utskickat före mötet. Protokollet
lades efter genomgång till handlingarna.

§4

Vidareutbildning i verksamhetsrevision 26-27 september inklusive utvärdering
29 deltagare genomförde vidareutbildningen som enligt utvärderingen fick ett bra
resultat. Det som kan förbättras är konferensfaciliteterna i form av framförallt
service och bemötande vid Ulfsunda slott.

§5

Utvärderingen av årsstämman
Enkätresultaten utifrån årsstämman diskuteras. Inför nästa år framförs önskemål
om bland annat grundläggande granskning utifrån den skrift som ska komma från
SKL. Även diskussion om Skyrev och våra vägledningar lyfts fram som tema.
Tidpunkt och lokal diskuteras. Exempelvis framförs att lokalen är något stor och
att tidpunkten krockar med granskning av delårsbokslut. Utifrån betygsättningen
av föreläsare framgår att föreläsare och ämnesområden med fördel kan hämtas
från de organisationer som deltar på stämman. Föreläsningspassen bör vara maximalt 45 minuter alternativt ha en bensträckare och sedan återupptas. Ett annat
önskemål har varit att ha någon eller några ”inspirationsföreläsningar”.

§6

Styrelsens strategidagar 24 – 25 oktober
Utifrån program för styrelsens strategimöte går kommittén igenom de punkter
som presentationen ska utgå ifrån och lämnar reflektioner till ordförande. Avseende utbildningen i verksamhetsrevision steg 1 föreslås att nästa omgång körs
igång våren 2018. Avseende tema för vidareutbildningen tar ordförande med sig
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resultatet av enkäten som ställdes till medlemmarna i början av 2015 och diskuterar vilket område som ska prioriteras med styrelsen.
§7

Nästa möte
17 november kl. 15.00.

§8

Övriga frågor
Var är Lars?

Vid protokollet:

Erik Söderberg
Justeras:

Eva Tency Nilsson
Ordförande

Eva Moe

