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PROTOKOLL 2010-09-21 

 

 

 

Ordinarie stämma med Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
 

Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21 i Stockholm 

 

Tid: 2010-09-16 kl 10.00-11.25 

 

 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 

Stämman öppnades. Till ordförande valdes Staffan Moberg och till sekreterare valdes 

Anders Petersson. 

 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

Röstlängd upprättades och godkändes enligt bifogad närvaroförteckning. Vid 

årsstämman fanns 80 st röstberättigade samt 6 st gäster, totalt alltså 86 st deltagare. 

 

3. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad. 

Inbjudan med program till årsstämman har utsänts i juni 2010. Agenda för årsstämman 

har publicerats på Skyrevs hemsida i början på september 2010. Stämman fann sig 

behörigen sammankallad. 

 

4. Val av två justeringspersoner att, jämte ordföranden för stämman, justera vid 

stämman fört protokoll. 

Till justeringspersoner att jämte stämmans ordförande justera protokollet från mötet 

valdes Johan Rasmusson och Irene Dahl. 

 

5. Behandling av årsredovisningen. 

- Styrelsen 

Bo Basun informerade om styrelsens sammansättning och verksamhet under det 

gångna året. Viktiga punkter är bl a att utbildning i verksamhetsrevision 

genomförts, att normeringsarbete fortskridit som planerat, att ett nordiskt 

yrkesrevisorsförbund bildats samt att Skyrevs styrelse utvecklat sin samverkan 

med bl a SKL, Far och KEF. 

 

- Certifieringsnämnden 

Kaisa Adlercreutz och Arne Lindquist redogjorde för certifieringsnämndens 

sammansättning och verksamhet under det gångna året. 

 

 

 



 

 2 

 

- Kommittén för god kommunal revisors- och revisionssed 

Susanne Kangas redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet 

under det gångna året. 

 

- Informationskommittén 

Liselott Daun redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet under 

det gångna året. 

 

- Utbildningskommittén 

Maria Lindgren Persson redogjorde för kommitténs sammansättning och 

verksamhet under det gångna året. 

 

6. Revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen föredrogs och anmäldes till protokollet. 

 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

Resultat- och balansräkning föredrogs och fastställdes. Årets resultat uppgår till 61 

101 kr. Eget kapital uppgår till 302 767 kr. 

 

8. Fråga om behandling av föreningens över- eller underskott. 

Beslöts att föreningens överskott överföres i ny räkning. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet. 

 

10. Stadgeenliga val: 

- Val av sju ledamöter till föreningens styrelse: 

Till ledamöter i föreningens styrelse valdes för 2 år Anita Agefjäll, Lena Joelsson, 

Bo Anderson och Ola Sabel. Bo Basun, Lars Blomberg och Göran Johansson 

valdes vid årsstämman 2009 till styrelseledamöter för två år framåt. 

 

-  Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 

Till ordförande valdes Bo Basun och till vice ordförande valdes Lena Joelsson. 

Valen avser 1 år. 

 

- Val av fem ledamöter till föreningens certifieringsnämnd 

Till ledamöter till certifieringsnämnden omvaldes Kaisa Adlercreutz, Jan-Åke 

Björklund, Runo Axelsson, Lennart Frennemo och Lennart Lundqvist. 
 

- Val av ordförande i certifieringsnämnden 

Till ordförande i certifieringsnämnden omvaldes Kaisa Adlercreutz. 
 

- Val av två revisorer 

Till revisorer omvaldes Birgitta Eriksson och Thomas Nordenstam. 
 

- Val av tre ledamöter till föreningens valberedning 

Till valberedningen omvaldes Kjell Johansson och  

Eva Andlert. Magnus Larsson valdes till ny ledamot av föreningens valberedning. 
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- Val av ombud till NFLGA 

Till ombud för NFLGA valdes Staffan Moberg. 

 

11. Fråga om ersättning till ledamöter i styrelsen och övriga föreningsorgan. 

Stämman fastställde styrelsens förslag att ledamöterna i föreningens 

certifieringsnämnd äger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och till rese- och 

traktamentsersättning. Ledamöter i övriga organ ersätts enbart med rese- och 

traktamentsersättning. 

 

12. Fastställande av budget.  

Föreningsstämman fastställde styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 

2010/2011. 

 

13. Bestämmande av medlemsavgift. 

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag att medlemsavgiften även 

fortsättningsvis skall vara 300 kr per medlem och år. 

 

14. Förslag till ändring av certifieringsregler 

Efter en mindre justering fastställde stämman styrelsens förslag till ändring av 

certifieringsregler. Ändringen gällde att det krävs vardera 30 hp (20 p enligt gammal 

ordning) i såväl offentlig förvaltning som ekonomi.  

 

      15. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor noterades. 

 

16. Avslutning av stämman. 

Staffan Moberg avslutade stämman. Bo Basun framförde sitt tack till stämmans 

ordförande och sekreterare. 

 

 

 

 

 

 

Vid stämmoprotokollet 

 

 

 

Anders Petersson    Staffan Moberg    

Sekreterare     Ordförande 

 

 

Justeras 

 

 

 

Johan Rasmusson    Irene Dahl 


