Protokoll från STAREVs styrelsemöte
Datum:
Plats:
Tid:

2020-02-06
Telefonmöte
10.00 – 11.15

Närvarande
Förtroendevalda
Ulf Bourker Jacobsson
Bengt Bivall
Louise Rehn Winsborg
Irene Seth
Tommy Svensson
Birgitta Eriksson
Thomas Wertén
Viveka Asproth
Ingwer Kliche
Kent Andersson
Frånvarande

Tjänstemän
Maria Lindgren Persson
Cecilia Bokenstrand
George Smidlund
Caroline Nyman
Nenus Jidah
Leif Gabrielsson
Andreas Ekelund
Ann-Marie Ek
Anette Carlstedt
Vilhelm Rundquist

Kommun/Region
Stockholms stad
Göteborgs stad
Region Skåne
Region Stockholm
Norrköpings kommun
Region Västra Götaland
Region Jönköping
Region Jämtland Härjedalen
Borås stad
Malmö stad
Region Stockholm
Region Västra Götaland

1. Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordföranden.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4. Arbetsgruppernas arbete
Kvalitetsgruppen redogjorde för att de påbörjat en uppdatering av Starevs checklista för
kvalitetssäkring. Vidare har gruppen diskuterat kring att genomföra ett höstseminarium
bland annat med inriktning på kvalitetssäkring. Frågan skulle diskuteras vidare i det möte
kvalitetsgruppen skulle ha efter styrelsemötet. Gruppen återkommer i frågan.
Inför detta styrelsemöte har en kartläggning genomförs av vilka olika revisionsnätverk
Starevs medlemmar deltar i. Syftet med kartläggningen har varit att identifiera i vilka sammanhang som det kan vara lämpligt att informera om Starev samt delge erfarenheter med
att ha ett eget revisionskontor eller andra erfarenheter som kan vara relevant. Genomförd
kartläggning skulle omfatta de förtroendevalda revisorernas olika nätverk. Några av nätverken på tjänstemannanivå omnämns också. Med anledning av detta uppkom en fråga om
även dessa nätverk ska omfattas av kartläggningen, vilket då framfördes som önskvärt.
Samtliga ombads därför komplettera med nätverk som finns på tjänstemannanivå. Informationen mailas till Maria Lindgren Persson.
I informationsgruppen har arbetet bland annat handlat om frågor kring syftet med Starev.
En för styrelsen gemensam syn på detta är en viktig grund för föreningens information och
kommunikation. Frågor som arbetsgruppen lyfte till styrelsen var bl.a.
Starevs roll i förhållande till SKRs revisionsdelegation. Finns risk för dubbelarbete, mm?
Vidare finns nätverk/samarbetsorgan i olika delar av landet. Finns även där risk för dubbelarbete? Vidare hade Starevs krav vad gäller att medlemmarna ska ha ett eget revisionskontor diskuterats. Styrelsen konstaterade att informationsgruppen lyfte frågor som är viktiga att diskutera. Ordförande föreslog att styrelsen skulle ha denna diskussion vid nästa
sammanträden som var planerat som ett fysiskt möte. Inför detta möte åtog sig Maria
Lindgren Persson att kontakta SKR för dialog kring revisionsdelegationens respektive
Starevs roller.
5. Årsmötet och konferens 2020 – avstämning
Maria Lindgren Persson redogjorde för programmet, m.m. Styrelsen godkände programmet som därefter kunde läggas ut för anmälan.

6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
7. Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Ulf Bourker Jacobsson
Ordförande

Maria Lindgren Persson
Sekreterare

