PROTOKOLL
2007-09-27

Ordinarie stamma med Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
Plats:

Berns Hotel, Berzelii Park, Stockholm

Tid:

K1 10.00 - 12.00

Deltagare:

Se bifogad deitagarförteckning

Stammans öppnande, val av ordförande och sekreterare för stämman

Stämman öppnades. Till ordförande valdes Staffan Gavel och till sekreterare
valdes Maria Lindgren Persson.

upprättande och godkannande av röstlängd

Röstlängden godkandes enligt bifogad närvaroforteckning samt medlemmar
företrädda genom ombud enligt bifogad förteckning över fullmakter (bilaga 1).

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Inbjudan med program till SKYREV:s årsstämma har utsänts 2007-06-12.
Stämman fann att stämman blivit behörigen sammankallad.

Val av två justeringsman att jämte ordföranden justera vid mötet fört
protokoll

Till justeringsmän att jämte mötets ordförande justera vid mötet fört protokoll
valdes Per-Olav Moritz och Nils-Peter Magnusson.

Behandling av årsredovisningen

a) SQrelsen
Staffan Gavel redogjorde för styrelsens arbete och SKYREV:s arbete under
det gångna rakenskapsåret. Utgångspunkten togs i SKYREV:s strategiska

plan för nämnda år
b) Certzj?eringsnumnden
Certifieringsnämndens ordförande Kaisa Adlercreutz och sekreterare Arne
Lindqvist lämnade en redogörelse för årets verksamhet i nämnden. Nämnden
utövar tillsyn över de certifierade revisorerna vilket gör att man under året
har arbetat med en modell för hur nämnden ska arbeta med disciplinära
ärenden. En blankett för anmälan har b1.a. tagits fram. Vidare
kommenterades att många frågor kommer avseende vilken
kompletteringsutbildning som krävs för att man ska klara
certifieringskraven. Vid frågor kan medlemmarna vända sig till
certifieringsnämnderis sekreterare.
c) Kommittén för god kommunal revisors- och revisiomsed
Kommitténs ordförande Bo H Eriksson redogjorde för kommitténs arbete
och hur de arbetat med de områden som anges i strategidokumentet. Vidare
kommenterades att kommittén fatt i uppdrag av styrelsen att ta fram en skrift
avseende förvaltningsrevision. Ett förslag till innehållsföreteckning f m s nu
överlämnat till styrelsen.

d) Informationskommiftin
Kommitténs ordförande Ulf Nersing redogjorde för kommitténs arbete.
Bland annan kommenterades arbetet med normsamlingen, att en
kommunikationspolicy tagits fram samt att ett arbete med att ta fram
arkivregler pågår.
e) Utbildningskommittén
Kommitténs ordföralde Thomas Andersson redogjorde för kommitténs
arbete och kommenterade b1.a. att regionala konferenser har genomförts på
fem orter, vilka bedöms ha fungerat bra. En inventering av utbildningar som
kan vara lämpliga som kompletteringsutbildningar har genomförts. Listan
finns på föreningens hemsida.

Mötet godkände och faststallde årsredovisningen.
(i 6

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs och anmäldes till protokollet.

87

Fastställande av resultat- och balansräkning

Balans- och resultaträkningen föredrogs av Jan Ekholm och fastställdes,

58

Fråga om behandling av föreningens över- eller underskott

Stämman beslutade att den balanserade vinsten om 442 553 kronor skulle
överföras i ny räkning.

89

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Frågan om ansvarsfiihet för styrelsen togs upp. Stämman beviljade enhalligt
styrelsen ansvarsfiihet.

5 10

Förslag till stadgeändring 10 och 5 11

Kaisa Adlercreutz föredrog förslag till stadgeändring i
godkiides av stämman.

5 10 och 5 11. Förslaget

Stadgeändringen i 5 10 avsåg framförallt ändringar avseende mandatperioden
för ledamöter i styrelsen (se bilaga 2).
Stadgeändringen i 5 11 avsåg framförallt andringar avseende mandatperioden
för ledamöter i av styrelsen inrättade kommittéer (se bilaga 2).
Den nya lydelsen träder i kraft vid nästa års stamma.

S 11

Stadeenliga val

Valberedningens ordförande motiverade valberedningens förslag. Det har varit
en strävan att få in fler kvinnor på föreningens poster.
11.1

Val av sju ledamöter till föreningens styrelse

Till ledamöter i föreningens styrelse omvaldes Staffan Gavel, Ernst & Young,
Lennart Björk, Stockholms läns landsting, Lars Blomberg, Deloitte, Jan
Ekholm, Kornrev, Göran Johansson, KPMG, Lennart Ledin, Jämtlands läns
landsting samt Lena Salomon, Komrev.
11.2

Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Till ordförande i styrelsen omvaldes Staffan Gavel samt till vice ordföranden
omvaldes Lennart Björk.
11.3

Val av fem ledamöter till föreningens certifieringsnamnd

Till ledamöter till certifieringsnämnden valdes Kaisa Adlercreuz, Jan-Ake
Björklund, Runo Axelsson, Lennart Frennemo och Lennart Lundqvist.

11.4

Val av ordförande i certifieringsnämnden

Till ordförande i certifieringsnämnden omvaldes Kaisa Adlercreuz.
11.5

Val av två revisorer

Till revisorer valdes Birgitta Eriksson och Thomas Nordenstam.
11.6

Val av ledamöter till föreningens valberedning

Till valberedning valdes Ulf Persson, Västerbottens läns landsting, Maria
Lindgren Persson, BD0 och Bo H Erikssson, Landstinget i Värmland.

s 12

Fråga om ersättning till ledamöter i styrelsen och övriga beredningsorgan

Frågan om ersättning till ledamöter i styrelsen och övriga beredningsorgan
föredrogs. Styrelsens förslag godkändes. Beslutet innebär att ledamöterna i
föreningens certifieringsnämnd äger ratt till ersättning for förlorad
arbetsinkomst och till rese- och traktamentsersättning,Ledamöter i övriga organ
ersatts enbart för rese- och traktamentsersättning,

S 13

Fastställande av budget

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

5 14
/

Styrelsens förslag att ta ut en medlemsavgift med 300 kr per år faststäildes.

\

5 15
i

Fastställande av medlemsavgift

Förslag till ändring av eertifieringsregler 12

Kaisa Adlercreutz föredrog förslag till stadgeändring i 5 12. Förslaget
diskuterades. Diskussionen resulterade i att ett nytt sista stycke lades till den
reviderade 5 12 i Slcyrev:~certifieringsregler med följande lydelse:
"Uppfyller inte sökanden utbildnigskraven i första och andra stycket kan
Certifieringsnamnden om synnerliga skäl föreligger efter individuell prövning
av varje sökanden ändock medge certifiering."
Lämnat förslag till reviderad
godkändes av stämman.

12, ink1 vid stämman föreslagen komplettering,

Andringen av 5 12 trader i kraft vid årsskiftet 200712008 ,med följd att
ansökningar som inkommer före årsskiftet behandlas enligt de nu gallande
reglerna.

3 16

Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet

Maria Lindgren Persson

Justeras:

Per-Olav Moriz

Styrelsens uppgiitei

Nuvarande lydelse

Föreslaaen Ivdelse

Styrelsen företräder föreningen, bevakar
föreningens intressen, handhar föreningens
angelägenheter och beslutar på föreningens
vägnar i alla ärenden, om inte annat
föreskrivs i dessa stadgar.

Styrelsen företräder föreningen, bevakar
föreningens intressen, handhar föreningens
angelägenheter och beslutar på föreningens
vägnar i alla ärenden, om inte annat
föreskrivs i dessa stadgar.

Styrelsen får inrätta kommittéer för att
bereda föreningens ärenden. Styrelsen utser
ledamöter och ordförande i kommittéerna.

Styrelsen far inrätta kommittéer för a t t
bereda föreningens ärenden, Styrelsen utser
för en tid (mandatperiod) a v högst tv3 ar
ledamöter och ordförande ikommittéerna.
Dessa kan väljas om för ytterligare högst tre
mandatperioder. Om synnerliga skal
föreligger far omval ske för fler än tre
mandatperioder.

Styrelsen samordnar kommittéernas
arbete.
Styrelsen beslutar om inval av nya
medlemmar i föreningen.

Styrelsen samordnar kommittéernas arbete.
Styrelsen beslutar om uteslutning av
medlem, sådant beslut får dock inte fattats
utan att berörd medlem fått tillfälle att yttra
sig.

Styrelsen beslutar om inval av nya
medlemmar i föreningen.

Styrelsen anordnar föreningsstamrnor och
bereder de arenden som dar skall
behandlas.

Styrelsen beslutar om uteslutning av
medlem. sådant beslut får dock inte fattats
utan att berörd medlem fått tillfälle att yttra
sig.
Styrelsen anordnar föreningsstämmor och
bereder de ärenden som där skall
behandlas.

Skyrev deringsregler

-

förslag till ändring

9

12 au behandlas vid föreningsstämman 200769-27

Kmv p& utbildning

Nuvarande lydelse

Föreslaaen lydelse

För certifiering kravs akademisk examen
omfattande minst åtta terminers heltidsstudier (motsvarande 160 p) med minst tre
terminers godkända studier inom antingen
amnena ekonomi eller offentlig förvaltning.
Av studierna skall dock minst 20 poang avse
offentlig förvaltning. Studierna skall vara av
betydelse för vinnande av den insikt som
erfordras för uppdraget som sakkunnigt
biträde åt de förtroendevalda revisorerna.
Personer med övriga utbildningar som inte
uppfyller ovanstående krav, exempelvis behandlingsinriktad socionomutbildning, examen från förvaltningshögskola med lägre
poangtal an 140 poang, socialinstitut med
flera ska genomgå kompletteringsutbildning
med det innehåll och den omfattning som
certifieringsnämnden kan godkänna.

För certifiering kravs akademisk examen
omfattande minst åtta terminers heltidsstudier (motsvarande 160 p) med minst tre
terminers godkända studier inom antingen
amnena ekonomi eller offentlig förvaltning.
Av studierna skall dock minst 20 poang avse
offentlig förvaltning. Studierna skall vara av
betydelse för vinnande av den insikt som
erfordras för uppdraget som sakkunnigt
biträde åt de förtroendevalda revisorerna.

Uppfyller inte sökanden utbildningskraven i
första stycket kan Certifieringsnamnden
efter individuell prövning av varje sökande
ändock medge certifiering
a. efter av sökanden genomgången och
godkänd kompletteringsutbildning eller,
b. efter att sökanden på annat satt kan
styrka a t t sökandens ämneskornpetens
motsvarar kraven så som de uttrycks i första stycket.
Kompletteringsutbildningen enligt punkt a
ska utformas så att sökandens utbildning
kommer att motsvara den utbildning som
anges i första stycket.

Personer m e d övriga utbildningar som inte
uppfyller kraven iförsta stycket, exempelvis
behandlingsinriktad socionomutbildning,
examen fran fön~altningshögskolam e d lägre
poangtal än 140 poäng, socialinstitut m fl,
kan erhalla certifiering efter kompletteringsutbildning. Kompletteringsutbildningen
ska utformas s8 a t t den sökandes utbildning
motsvarar den som anges iförsta stycket.
Efter a t t sökanden enligt andra stycket
styrkt genomgangen och godkänd kompletteringsutbildning prövar certifieringsnämnden p3 n y t t ansökan om certifiering.

Skyrev stadgar - förslag till ändringar

$5

10 och 11 au behandlas p& föreningsstämman 2007-0927

Styrelse
Nuvarande lydelse

Föreslaqen lydelse

Föreningens angelägenheter handhas av en
styrelse som består av sju (7) ledamöter.
Ordförande och vice ordförande väljs av
ordinarie föreningsstämma.

Föreningens angelägenheter handhas a v en
styrelse som bestar av s j u (7) ledamöter
som väljs p3 ordinarie föreningsstamma.
Ledamöterna väljs för en tid (mandatperiod)
a v tv3 ar. Om helt n y styrelse va@ skall
mandattiden för fyra a v ledamöterna vara
e t t ar.

Styrelsen fördelar inom sig övriga
erforderliga uppdrag.
För styrelsens beslutsmässighet erfordras
att minst ordförande eller vice ordföranden
och därutöver tre ledamöter ar närvarande.
Vid lika röstetal skall den mening som
biträds av ordföranden galla.
Vid styrelsens sammantraden skall protokoll
föras som justeras av ordföranden och den
ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen sarnmantrader nar ordföranden
anser att det behövs eller när minst tre
styrelseledamöter begar det. Kallelse med
föredragningslista och erforderliga underlag
skall sandas till samtliga styrelseledamöter
inom den tid som fastställs i styrelsens
arbetsordning.

Ledamot kan väljas om för högst ytterligare
tre mandatperioder. Om synnerliga skäl
föreligger far omval ske för fler a n tre
mandatperioder.
Föreningsstämman utser ordförande och
vice ordförande bland styrelsens ledamöter
för en tjd a v e t t ar.
Styrelsen fördelar inom sig övriga
erforderliga uppdrag.
För styrelsens beslutsmassighet erfordras
att minst ordförande eller vice ordföranden
och därutöver tre ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal skall den mening som
biträds av ordföranden gälla.
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll
föras som justeras av ordföranden och den
ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen sarnmantrader när ordföranden
anser att det behövs eller nar minst tre
styrelseledamöter begar det. Kallelse med
föredragningslista och erforderliga underlag
skall sändas till samtliga styrelseledamöter
inom den tid som fastställs i styrelsens
arbetsordning.

