SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER
Utbildningskommittén

PROTOKOLL
2016-03-21

Plats: Telefonkonferens
Tid: 21 mars 2016, kl. 08:45-09:30
Deltagare: Eva Tency Nilsson, Ordförande
Erik Söderberg
Eva Moe
Lars Jönsson
§1

Sammanträdet öppnades
Ordförande Eva Tency Nilsson öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

§2

Val av sekreterare och justerare
Eva Moe valdes till sekreterare och Lars Jönsson till justerare.

§3

Föregående mötesprotokoll (2016-01-25)
Protokollet från föregående möte den 25 januari var utskickat före mötet. Protokollet lades efter genomgång till handlingarna.

§4

Genomgång av utbildningskommitténs verksamhetsplan 2015-2016
Utifrån styrelsens beslutade riktlinjer och aktiviteter till kommittén stäms aktuella aktiviteter av utifrån tidplan och ansvarig:


Fortbildningar

Maria Lindgren Persson har återkopplat till kommittén att hon fått i uppdrag från
styrelsen att skriva en ingress till den sammanställning som utbildningskommittén
tagit fram. Persson skulle efter avstämning med styrelsen med hjälp av informationskommittén se till att informationen publicerades på Skyrevs webbplats. Eva
Tency Nilsson kontaktar Maria Lindgren Persson och stämmer av om utbildningarna är publicerade på hemsidan.


Utbildning i verksamhetsrevision steg I

Erik Söderberg och Eva Moe kommer inom kort att sammanställa schema för sista
tillfället. Schemat sammanställs efter att alla rapporter inkommit.
En inbjudan till kursen i verksamhetsrevision steg I som ska starta hösten 2016
planeras att tas fram av Erik Söderberg och Eva Moe i början av april 2016.
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Utbildning i verksamhetsrevision steg II

Kursdatum är beslutat och upphandling av föreläsare är klar.


Utbildningar inför certifiering

Utbildningarna är uppdaterade och publicerade på Skyrevs hemsida.
§5

Planering inför årsstämman 19-20 september 2016
Eva Tency Nilsson återkopplar kommitténs förslag till årsstämma till kommitténs
kontaktperson i styrelsen, Maria Lindgren Persson.
Kommittén arbetar vidare med punkterna intern kontroll och föreläsare inom områdena för kvalitativa och kvantitativa metoder.

§6

Information om utbildning i verksamhetsrevision 21-22 april 2016
Se kommentar under punkt 4. Rapporterna från kursdeltagarna ska vara inlämnade senast den 1 april. En gemensam genomgång av rapporterna inför opponeringen görs den 20 april på Åkeshovs slott.

§7

Nästa möte
Kommittén träffas på Åkeshov den 20 april 2016 kl. 15:00 i samband med utbildningen i verksamhetsrevision steg I.

§8

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Eva Moe

Justeras:

Eva Tency Nilsson
Ordförande

Lars Jönsson

