SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER
Utbildningskommittén

PROTOKOLL
2017-06-01

Plats: Telefonmöte
Tid: 1 juni 2017, kl. 09:00 - 10:00
Deltagare: Eva Tency Nilsson, ordförande
Eva Moe
Lars Jönsson
Karin Selander
§1

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

§2

Val av sekreterare och justerare
Lars Jönsson valdes till sekreterare och Karin Selander till justerare.

§3

Föregående mötesprotokoll (2017-04-12)
Protokollet från föregående möte den 12 april var utskickat före mötet. Protokollet lades efter genomgång till handlingarna.

§4

Årsstämman 14-15 september
Program inför stämman är avstämt med styrelsen. Inbjudan till medlemmarna
skickas ut innan midsommar.

§5

Enkät-icke certifierade medlemmar
Eva Moe har sammanställt resultatet av enkäten. Svarsfrekvens var något lågt.
Vilken innebär att det är svårt att göra några slutsatser av enkäten. Resultatet skall
redovisas för styrelsen.

§6

Verksamhetsrevision steg II
Eva Tency redogör för utkast till inbjudan. Programmet är klart och Roland
Svensson och PerÅke Brunström har verifierat att de kan medverka dock har man
ännu inte fått klartecken från Karin Tengdelius. Lokal för utbildningen är ännu
inte fastställt.

§7

Verksamhetsplanen i övrigt
Merparten är uppdragen är slutförda. Utbildningarna för verksamhetsutbildningarna är i planeringsstadiet.
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Utbildningskommittén föreslår till styrelsen att regionombuden antigen bildar en
egen kommitté för att utveckla sitt arbete. Alternativt avvecklas då utbildningskommittén i nuläget har svår att se vilken roll regionombuden skall ha.
§8

Underlag från kommittén till den övergripande verksamhetsberättelsen
Eva Tency sammanställer ett utkast till verksamhetsberättelse som skickas till
övriga medlemmar i kommittén. Karin får i uppdrag att sammanställa ett förslag
till budget för kommitténs arbete. Eva tar kontakt med Erik avseende budget för
verksamhetsutbildningar.

§9

Nästa möte
Nästa möte i Utbildningskommittén blir den 13 september kl 16.00 i Stockholm.

§ 10

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns. Kommittén får information om Föreningshuset tar över
administrationen som Anna Duong tidigare har utfört i samband med stämman.

Vid protokollet:
Lars Jönsson
Justeras:

Eva Tency Nilsson
Ordförande

Karin Selander

