
 
 

Protokoll från STAREVs styrelsemöte 

Datum: 2021-05-24 
Plats: Skype-möte 
Tid: 10.00 – 11.15 

 
Närvarande 
Förtroendevalda Tjänstemän Kommun/Region 
Bengt Bivall Cecilia Bokenstrand Göteborgs stad  
Ingwer Kliche  Andreas Eklund Borås stad 
Louise Rehn Winsborg  George Smidlund Region Skåne 
Irene Seth Anette Carlstedt Region Stockholm  
 Kari Aartojärvi Region Västra Götaland 
Thomas Werthén Nenus Jidah Region Jönköping 
Viveka Asproth Leif Gabrielsson Region Jämtland Härjedalen 
Tommy Svensson Caroline Nyman Norrköpings kommun  
Kent Andersson Ann-Mari Ek Malmö stad 
 Maria Lindgren Persson Stockholms stad
 

 
 

Frånvarande  
Birgitta Eriksson  Region Västra Götaland 
Ulf Bourker Jacobsson Stockholm stad 



 

 
 

 

1. Mötets öppnande 
Bengt Bivall valdes till mötets ordförande som också öppnade mötet. 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  

 
3. Föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte godkändes med en justering under punkt 5, dvs 
årsberättelse ändras till verksamhetsplan. 
 

4. Förberedelser inför årsmötet 
 
• Övriga frågor som inkommit minst två veckor innan årsmötet 

En skrivelse om STAREVs hemsida till årsmöte 2021 hade inkommit från ordförande och 
vice ordförande i Stockholm stad. Skrivelsen diskuterades.  
 
Styrelsen beslutade att skrivelsen skulle besvaras vid årsmötet med Irene Seth som 
föredragande. Styrelsen föreslog att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att inom ramen för 
föreningens informationsarbete diskutera hemsidans syfte samt vilka åtgärder som kan 
vidtas på kort och lång sikt bland annat vad gäller bättre tillgänglighet och tydlighet. 
 

• Styrelsens förslag till valberedning  
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att Bosse Ringholm (Stockholm stad), 
sammankallande, Bert Öhlund (Region Västerbotten), samt Kerstin Lingebrandt (Region 
Skåne) väljs till valberedning. 
 

• Förslag till justeringspersoner vid årsmötet 
Vid årsmötet ska två justeringspersoner utses som också är rösträknare. Några förslag på 
personer lämnades inte men Göteborgs stad åtog sig att ta fram en person. 
 

5. Förslag till skrivelse till SKR ifråga om personuppgiftsansvar  
Anders Landkvist. Förvaltningsjurist, Stadsrevisionen i Göteborgs Stad redogjorde för 
den fråga och område som skrivelsen gäller. Skrivelsen och dess fortsatta hantering 
diskuterades.  
 
Styrelsen beslutade att skicka skrivelsen till SKR och att frågan fortsatt bevakas av 
kvalitetsgruppen. Göteborgs stad fick i uppdrag att verkställa att skrivelsen skickas.  
 

6. Övriga frågor 
Louise Rehn Winsborg framförde att det vore bra om synpunkter på förslag till 
kvalitetssäkring kan komma in före eller under årsmötet. 
 

7. Mötets avslutande 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
Bengt Bivall   Maria Lindgren Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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