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Protokoll från STAREVs styrelsemöte
Datum:
Plats:
Tid:

2018-12-14
Stockholm Elite Hotel Adlon
10.00 – 11.30

Närvarande
Förtroendevalda
Lars-Erik Lövdén (Ordf.)
Bosse Ringholm
Lars Joakim Lundquist
Sten Dahlvid
Bert Öhlund (per tel.)
Ann-Catrine Hjerdt (per tel.)
Mikael Gäfvert (per tel.)

Frånvarande
Carl-Olof Bengtsson
Ulf Sjösten
Lars Bergsten

Tjänstemän
George Smidlund
Maria Lindgren Persson
Anette Carlstedt
Ann-Mari Ek
Richard Norberg
Peter Alexandersson
-

Kommun/Region/Landsting
Region Skåne
Stockholms stad
Stockholms läns landsting
Malmö Stad
Västerbottens läns landsting
Linköpings kommun
Landstinget Västernorrland

Sofie Thor
Vilhelm Rundquist
Cecilia Bokenstrand
Birgitta Arnberg

Växjö kommun
Västra Götalandsregionen
Göteborgs Stad
Landstinget Västernorrland

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordföranden.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med följande tillägg under punkten 7 ”Övriga frågor”:
information om kvalitetsgruppens arbete samt information om STAREVs nya hemsida.
3. Föregående protokoll
Protokoll från föregående möte godkändes.
4. Information om kommande årsmötet 2019; innehåll och frågor till gruppdiskussioner
Anette Carlstedt, SLL, informerade om ramprogrammet för årsmötet 2019. Se bilaga 1.
Ordförande läste upp mail från Ulf Sjösten om förslag till ändringar i programmet angående god revisionssed dag 2. Styrelsen beslutade att inte göra ändringar enligt förslaget.
Styrelsen ställer sig bakom SLLs utkast till programmet för årsmötet 2019 med tillhörande
grupparbetsfrågor till grupparbeten, se bilaga 2.
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5. Överläggning med SKLs delegation
Lars-Erik Lövdén och Bosse Ringholm träffade revisionsdelegationen den 15 november.
Lars-Erik upplevde att det var ett positivt möte. Revisionsdelegationen gav sin bild av avtalssamverkan angående revision. Bland annat att småkommuner är tveksamma till revisionssamverkan och att större kommuner bör ta initiativ till samverkan. Revisionsdelegationen välkomnade att STAREV tar initiativ till detta.
Frågan om anställningsmodell av revisionsdirektör diskuterades. Revisionsdelegationens
bestämda uppfattning var att det är respektive revisorskollegium som beslutar om anställning av revisionsdirektör.
Revisionsdelegationens arbete med revisionsstandard pågår tillsammans med SKYREV
och FAR; konsulter är anlitade för att genomföra en förstudie med uppdrag att ta fram ett
underlag för vidare arbete. Förstudien ska vara klar under våren 2019.
Beslutades att frågor via mail ska gå ut till STAREVs medlemmar i början av 2019 om
vilket arbete som pågår avseende revisionssamverkan. Redovisning av detta sker på årsstämman.
6. Datum och plats för sammanträden 2019
Beslutades att nästa möte blir ett telefonmöte den 12 april kl 10.00-12.00. Maria Lindgren
Persson undersöker om det finns teknik som stödjer telefonkonferens med 20 deltagare i
Stockholms stad. Alternativet är ett telefonmöte med 10 deltagare som Region Skåne arrangerar.
Mötet därpå blir den 21 maj klockan 10.30-11.30 i samband med årskonferens i Stockholm.
7. Övriga frågor
 Maria Lindgren Persson informerade om kvalitetsgruppens arbete från mötet den
16 november. Checklistan för kvalitetssäkring är bra men behöver uppdateras och
gås genom. Reviderad skrift om kvalitetssäkring bör lyfta fram det unika med
STAREV till exempel egna revisionskontor som bland annat ger kontinuitet, dels vad
gäller kunskap om verksamheten och dels vid ny mandatperiod som kan innebära nya
revisorer som behöver introduktion, m.m och även beställarkompetens vid upphandling. Planen är att uppdateringar i skriften och checklistan ska göras inför årsmötet
2019.


Lars-Erik Lövdén informerade om skrivelse från Göteborgs stadsrevision om hur arbetet med STAREVs nya hemsida har pågått under 2018. Se bilaga 3.
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NKRF har skickat en inbjudan till ordförande angående NKRFs årskonferens 30-31
januari 2019. Lars-Erik Lövdén framförde att om någon annan i styrelsen vill representera STAREV på konferensen går det bra.



Frågan om 2020 års årskonferens diskuterades. Styrelsen beslutade att Stockholms
stad kontaktar medlemmar som inte ingår i styrelsen om intresse finns att anordna årskonferens 2020. Om så inte är fallet arrangerar Stockholms stad årskonferensen 2020.



George Smidlund uppmanade revisionsdirektörerna att inkomma med information om
nya representanter (namn, epostadress och telefonnummer) för STAREV med anledning av ny mandatperiod.



George Smidlund informerade valberedningen är kontaktad för val av ordförande och
representanter i STAREVs styrelse kommande 2-årsperiod på årsstämman 2019.



Sten Dahlvid tackade för många års arbete i STAREV. Lars-Erik Lövdén tackade Sten
för sitt mångåriga goda arbete. Lars Joakim Lundquist tackade också för sina fyra år i
STAREV. Lars-Erik Lövdén tackade Lars Joakim för sin insats dessa år. Även Bo
Ringholm tackade för sin tid i STAREVs styrelse.

8. Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Lars-Erik Lövdén
Ordförande

George Smidlund
Sekreterare

