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Ordinarie föreningsstämma med Sveriges Kommunala
Yrkesrevisorer
Plats:

Hilton Stockholm Slussen

Tid:

2006-09-21
Kl 10.00 11.55

Deltagare:

Se bifogad deltagarförteckning

§1

Stämmans öppnande, val av ordförande och sekreterare för stämman
Stämman öppnades. Till ordförande valdes Staffan Gavel och till sekreterare valdes Peter
Ahnfeldt.

§2

Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden godkändes enligt bifogad närvaroförteckning samt medlemmar
företrädda genom ombud enligt bifogad förteckning över fullmakter (bilaga 1)

§3

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Inbjudan med program till SKYREV:s årsstämma hade utsänts 2006-06-28. Stämman fann
att stämman blivit behörigen sammankallad.

§4

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera vid mötet fört protokoll
Till justeringsmän att jämte mötets ordförande justera vid mötet fört protokoll valdes
Per-Olav Moritz och Christin Wrangstedt.

§5

Behandling av årsredovisning
a) Styrelsen
Staffan Gavel redogjorde för styrelsens arbete och SKYREV:s årsredovisning. Jan Ekholm
kommenterade resultat- och balansräkning, se bilaga 2.
b) Certifieringsnämnden
Certifieringsnämndens ordförande Kaisa Adlercreutz och sekreterare Arne Lindqvist
lämnade en redogörelse för årets verksamhet i nämnden. Härvid uppmärksammades
regeländringen i § 12 b och vikten av tydlighet i intyg från arbetsgivaren samt lämnades
statistik över certifieringsprocessen och utbildningsbakgrund.
c) Kommittén för god kommunal revisors- och revisionssed
Kommitténs ordförande Bo H Eriksson redogjorde för kommitténs arbete genom att
presentera genomförda aktiviteter och utvecklad arbetsprocess. Härvid betonades särskilt de
dokument som lagts in på föreningens hemsida samt resultat av genomförd medlemsenkät.
d) Informationskommittén
Kommitténs ordförande Ulf Nersing redogjorde för kommitténs arbete med stöd av visat
bildspel. Härvid pekades bland annat på producerat informationsmaterial, upprättade
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nyhetsbrev samt den planerade normsamlingen. Riktades ett särskilt tack till Ulf Rubensson
för dennes insatser med föreningens hemsida.
e) Utbildningskommittén
Kommitténs ordförande Thomas Andersson redogjorde för kommitténs arbete med fortoch vidareutbildning, omcertifiering samt informerade om resultatet av medlemsenkäten..
Mötet godkände och fastställde årsredovisningen.
§6

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs och anmäldes till protokollet.

§7

Fastställande av balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkningen föredrogs och fastställdes.

§8

Fråga om behandling av föreningens över- eller underskott
Stämman beslutade att den balanserade vinsten om 292 029 kronor skulle överföras i ny
räkning.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen togs upp.Stämman beviljade enhälligt styrelsen
ansvarsfrihet.

§ 10

Stadgeenliga val
Valberedningens ordförande Ulf Persson motiverade valberedningens förslag om omval på
samtliga poster och berörde härvid behovet av att se över mandatperioderna.

§ 10.1

Val av sju ledamöter till föreningens styrelse
Till ledamöter i föreningens styrelse omvaldes Lennart Björk, Stockholms läns landsting,
Lars Blomberg, Deloitte, Jan Ekholm, Komrev, Staffan Gavel, Ernst & Young, Göran
Johansson, KPMG, Lennart Ledin, Jämtlands läns landsting samt Lena Salomon, Komrev.

§ 10.2

Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
Till ordförande i styrelsen omvaldes Staffan Gavel samt till vice ordförande omvaldes
Lennart Björk.

§10.3

Val av fem ledamöter till föreningens certifieringsnämnd
Till ledamöter till certifieringsnämnden omvaldes: Kaisa Adlercreutz, Håkan Boter, JanÅke Björklund, Lennart Frennemo samt Lennart Lundqvist.
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§ 10.4

Val av ordförande i certifieringsnämnden
Till ordförande i certifieringsnämnden omvaldes Kaisa Adlercreutz.

§ 10.5

Val av två revisorer
Till revisorer omvaldes Birgitta Eriksson samt Lennart Hedqvist.

§ 10.6

Val av tre ledamöter till föreningens valberedning
Till valberedning omvaldes enhälligt Sven Arvidsson, V Götalandsregionen,
Ulf Persson, Västerbottens läns landsting och Maria Lindgren Persson, KPMG.

§ 11

Fråga om ersättning till ledamöter i styrelsen och övriga föreningsorgan
Frågan om ersättning till ledamöter i styrelsen och övriga föreningsorgan föredrogs.
Styrelsens förslag godkändes. Beslutet innebär att ledamöterna i föreningens
certifieringsnämnd äger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och till rese- och
traktamentsersättning. Ledamöter i övriga organ ersätts enbart för rese- och
traktamentsersättning.

§ 12

Fastställande av budget
Styrelsens förslag att föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag att fastställa budget
godkändes.

§ 13

Bestämmande av medlemsavgift
Styrelsens förslag att ta ut en medlemsavgift med 300 kronor per år fastställdes.

§ 14

Stämmans avslutande
Inga övriga frågor förelåg. Ordförande tackade de närvarande för visat intresse.
Stämman avslutades Kl. 11.55.

Vid protokollet

Peter Ahnfeldt

Justeras:

Staffan Gavel
Ordförande

Per-Olav Moritz

Christin Wrangstedt
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