Protokoll från styrelsemöte
Datum: 2022-09-15
Plats: Stadsrevisionen Stockholms Stad, Hantverkargatan 3D
Tid: 11:00-12:00
Närvarande:
Förtroendevalda
Bengt Bivall (ordf)
Birgitta Eriksson (v ordf)
Lars Riddervik
Louise Rhen Winsborg
Iréne Seth
Sören Bertilsson
Ingela Wretling
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Frånvarande:
Förtroendevalda
Eva-Karin Hamilton
Aina Modig Lindell
Kent Andersson

Tjänstepersoner
Cecilia Bokenstrand (sekr)
Anna Stenberg
Maria Lindgren Persson
Ann-Mari Ek
Georg Smidlund
Anette Carlstedt
Kjell I Johansson
Karin Selander

Tjänstepersoner
Gunilla Beckman Ljung
Staffan Moberg

Kommun/Region
Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Stockholm Stad
Malmö Stad
Region Skåne
Region Stockholm
Region Dalarna
Region Värmland

Kommun/Region
Gävle kommun
Helsingborg Stad
Malmö Stad

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

3.

Föregående protokoll
Protokoll från föregående möte godkänns.

4.

Ansvarsområden (kvalitets- respektive informationsgrupp)
De båda arbetsgrupperna kvarstår i sin nuvarande form fram till årsmötet i maj 2023.
Dock kommer sekreterarskapet avseende Arbetsgruppen för kvalitetssäkring i kommunal
revision att tas över av Ann-Marie Ek från Malmö Stad.
Irene Seth, sammankallade för informationsgruppen informerar om att gruppen inte kommer
att ha några ytterligare möten och någon kallelse till gruppmöte under eftermiddagen har således inte gått ut. Gruppen har fullgjort sitt åtagande enligt verksamhetsplanen för
2021/2022 vilket redovisades i årsberättelsen och på årsstämman i maj 2022. Irene Seth
tackar gruppen för gott samarbete. Ordföranden tackar gruppen för gott arbete.
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5.

Kommande konferens och årsmöte den 24-25 maj 2023
Erfarenheter från årsmöte och konferens 2022:
Erfarenheterna från konferensen är genomgående mycket positiva. Tema och innehåll var
aktuellt och intressant och konferensen som helhet var mycket väl arrangerad.
Innehåll 2023:
Konferens och årsmöte 2023 är bestämt till den 24-25 maj. Stockholms Stad står som arrangör av konferensen. För förberedelse och kallelse till årsmötet svarar Göteborgs Stad.
Maria Lindgren Persson och Lars Riddervik informerar om planeringen av konferensen så
här långt. Konferensen kommer att äga rum på World Trade Center. Upplägget är som tidigare år lunch till lunch. Förslag till tema för konferensen är En stark kommunal revision och
programpunkter som man diskuterat är; Säkerhetslagstiftningens konsekvenser för revisionen och Ny God Sed. Styrelsen ställer sig bakom förslagen. Ett ytterligare inspel som lyfts
är Hållbarhetsrevision.
Styrelsen diskuterar vidare om konferensen ska innehålla erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Styrelsen enas om att inte ha ett sådant inslag på konferensen i maj 2023. Dels för att
det ställer krav på lokal med tillgång till flera mindre grupprum, dels för att en stor del av
deltagarna troligtvis kommer att vara nya i uppdraget och ha begränsad erfarenhet som revisorer. Det blir mer fruktbart att ha ett inslag med erfarenhetsutbyte på en konferens senare
under mandatperioden.

6.

Övriga frågor
Cecilia Bokenstrand föreslår att nuvarande ordning för godkännande av protokoll ersätts
med ett justeringsförfarande. Nuvarande ordning innebär att protokoll godkänns av hela styrelsen på nästkommande styrelsemöte. Eftersom styrelsen har ganska få sammanträden tar
det lång tid innan mötesprotokollen blir godkända och kan läggas ut på hemsidan.
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Ett förslag till ny hanteringsordning är att protokollen framgent justeras digitalt av ordförande och vice ordförande och därefter publiceras på hemsidan.
Styrelsen ställer sig bakom förslaget samt utser ordförande Bengt Bivall och vice ordförande
Birgitta Eriksson att justera dagens protokoll.
7.

Kommande möte
Nästa styrelsemöte är bestämt till onsdag den 16 november kl 9. Mötet blir digitalt.

8.

Mötets avslutande
Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet.
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