
 

 

 

 

 

 

Protokoll från STAREVs  styrelsemöte 
 

Datum:  2021-03-02 

Plats:  Skypemöte 

Tid:  13.00 – 14.00 

 

Närvarande 

Förtroendevalda Tjänstemän Kommun/Region 
Ulf Bourker Jacobsson Maria Lindgren Persson Stockholms stad 
Bengt Bivall Cecilia Bokenstrand Göteborgs stad  

Tommy Svensson  Caroline Nyman Norrköpings kommun  

Kent Andersson  Ann-Marie Ek Malmö stad 
Ingwer Kliche  Andreas Eklund Borås stad 

Louise Rehn Winsborg  George Smidlund Region Skåne 

Irene Seth Anette Carlstedt Region Stockholm  

Birgitta Eriksson - Region Västra Götaland 

Thomas Werthén Nenus Jidah Region Jönköping 

 
 

Frånvarande 

 

  

 

 

 

 

  

Kari Aartojärvi Region Västra Götaland 

Viveka Asproth Region Jämtland Härjedalen 

Leif Gabrielsson Region Jämtland Härjedalen 
  



   

 

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. Dialog med revisionsdelegationen 

Revisionsdelegationens ordförande Bert Ölund (Region Västerbotten), vice ordförande 

Cecilia Forss (Region Uppsala) och Lotta Ricklander, SKR, var inbjudna till styrelsen. 

Gästerna informerade om revisionsdelegationens uppdrag och aktuella frågor. De berät-

tade bland annat om delegationens intressebevakning och aktiviter, exempelvis vad gäller 

önskvärd förändring i lagstiftning för revisorer samt agerande utifrån revisionsin-

spektionens verksamhetstillsyn.  

 

Från styrelsens sida lyftes att det vore värdefullt med viss personunion mellan delega-

tionen och STAREVs styrelse. Detta är dock något som STAREV måste bevaka vid kom-

mande nomineringar. Vidare diskuterades värdet av fortsatt kommunikation mellan 

STAREV och delegationen. Informationsgruppen fick i uppdrag att komma med ett 

förslag till former för detta till styrelsemötet den 12 april.  

  

3. Årsmöte och konferens 2021 

Bengt Bivall och Cecilia Bokenstrand redogjorde kort för läget när det gäller konferensen 

och angav att inbjudan till konferensen skulle skickas ut inom kort. Styrelsen gavs också 

möjlighet att framföra till Lotta Ricklander, SKR, om det var något särskilt de ville att hon 

ska belysa när hon talar på konferensen. 

 

Konferensen avslutas med årsmötet. Kvalitetsgruppen lyfte fram att man då vill ta upp 

kvalitetssäkringsarbetet som en punkt. 

 

Vidare lyftes frågan om vilken organisation som ska genomföra konferensen 2022. VGR 

är ett alternativ som kommande värd. Birgitta Eriksson återkommer i frågan.  

 

4. Redovisning från respektive arbetsgrupp 

Utöver det som framförts under föregående ärenden fanns inte något mer att tillägga. 

 

  



   

 

 

5. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

6. Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Ulf Bourker Jacobsson  Maria Lindgren Persson 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 


