
 

 

Styrelsens förslag till val av nya hedersmedlemmar vid årsstämman 

2020/2021 

Enligt stadgarna kan den som varit till synnerligt gagn för föreningen och dess intressen efter 

enhälligt förslag av styrelsen vid ordinarie eller extra föreningsstämma utses till hedersmedlem. 

Styrelsen föreslår årsstämman att utse Vilhelm Rundqvist och Ulf Rubensson som nya 

hedersmedlemmar i föreningen.  

Motiveringen till vårt förslag är följande:  

Vilhelm Rundquist: 

Vilhelm Rundquist har under många år varit en engagerad och uppskattad medlem i Skyrev och varit 

aktiv, både i kommittéer, som styrelseledamot och som ordförande. Vilhelms engagemang har 

färgats av humor och värme vilket på ett tydligt sätt präglat föreningens arbete. Vilhelm har 

inspirerat till intressanta och givande diskussioner. Vilhelms långa erfarenhet från den kommunala 

sektorn har varit en källa till insikter för fortsatt utveckling av den kommunala revisionen. Under 

Vilhelms tid i föreningen har flera viktiga steg tagits och projekt drivits för att tydliggöra sakkunnigas 

ansvar och uppdrag där Skyrevs roll alltid stått i fokus.  

Med detta som bakgrund föreslår styrelsen att Vilhelm Rundquist utses till hedersmedlem för sina 

förtjänstfulla bidrag till föreningen.  

Ulf Rubensson: 

En förutsättning för ett framgångsrikt föreningsarbete är att kommunikationen, både internt och 

med omvärlden är effektiv och tydlig. Interna rutiner och verktyg måste fungera och hela tiden 

förbättras för att mål ska uppnås. Ulf Rubensson började sitt arbete för Skyrev redan under bildandet 

av föreningen och fick bl.a. i uppdrag att bygga upp föreningens hemsida. Därefter har Ulf svarat för 

drift och utveckling av hemsidan fram till 2019. Ulf har till och med det gångna verksamhetsåret 

ingått i informationskommittén och är därmed den medlem som arbetat längst för föreningen och 

har aktivt bidragit till dess utveckling under drygt 20 år. Ulf har på ett förtjänstfullt sätt lotsat 

föreningen mot moderna arbetsformer och verktyg, och därmed tydligt synliggjort Skyrevs arbete.  

Med denna motivering föreslår styrelsen att Ulf Rubensson utses till hedersmedlem för sina 

förtjänstfulla bidrag till föreningen.  

 

För styrelsen  

Johan Perols 

vice ordförande 


