SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER
Utbildningskommittén

PROTOKOLL
2017-11-21

Plats: Telefonmöte
Tid: 21 november 2017, kl. 10:00 – 11:00
Deltagare: Eva Tency Nilsson, ordförande
Karin Selander
Carl-Gustaf Folkeson
Erik Söderberg
Eva Moe

§1

Sammanträdet öppnades
Ordförande Eva Tency Nilsson öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.
Vi har en ny medlem i kommittén och därför genomfördes en presentationsrunda
av kommitténs deltagare.

§2

Val av sekreterare och justerare
Eva Moe valdes till sekreterare och Karin Selander till justerare.

§3

Föregående mötesprotokoll (2017-09-13)
Protokollet från föregående möte den 13 september var utskickat före mötet. Protokollet lades efter genomgång till handlingarna.

§4

Utvärdering – verksamhetsrevision steg II
Eva Moe hade sammanställt resultatet av utvärderingen från utbildningen i verksamhetsrevision steg II (11-12 oktober 2017). Resultatet av utvärderingen diskuterades. Resultatet kommer att delges styrelsen och föreläsarna. Utvärderingen
kommer att beaktas i samband med planeringen för kommande vidareutbildningar.

§5

Verksamhetsplanen för 2017/2018
Utbildningskommittén har fått förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret
från styrelsen. Uppdragen diskuterades och fördelades ut mellan kommittémedlemmarna. Tidsplan för uppdragen skrivs in i planen.
C G Folkeson får i uppdrag att hålla ihop planeringen inför årsstämman den 2021 september 2018. Kommittén har för avsikt att ha en uppstartsplanering i början
av år 2018.
Eva Moe och Erik Söderberg gör klart planeringen för kommande grundutbildning. Utskick för anmälan bör göras före årsskiftet.
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Eva Tency Nilsson och Karin Selander tar ett omtag för planeringen av kommande vidareutbildningar år 2018.

§6

Datum för nästa årsstämma
Nästa årsstämma planeras till 20-21 september 2018 och kommer hållas på IVA
konferenscenter (Grev Turegatan 16).

§7

Kommittén närvarande på styrelsemöte i april
Utbildningskommitténs ordförande kommer medverka vid styrelsens möte i april
2018.

§8

Skyrevs webbplats är på gång att omarbetas
Eva Tency Nilsson informerade om arbetet med att omarbeta Skyrevs webbplats
och uppmanade utbildningskommitténs medlemmar att kontrollera och eventuellt
uppdatera sina kontaktuppgifter på webbplatsen.

§9

Nästa möte
Den 16 januari 2018 (kl. 10:00 - 16:00) i Bonnierhuset, Stockholm.

§ 10

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Eva Moe

Justeras:

Eva Tency Nilsson
Ordförande

Karin Selander

