
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Landstingets revisorer punkt 105-111 

Tid: 2012-12-11 kl. 09:30-15:00 

Plats: Jönköpings hotell och konferens, konferensrum 6 

Närvarande: Doris Johansson, ordförande 

Arnold Carlzon  

Marianne Ericsson  

Robert Erlandsson  

Inga Fingal  

Östen Johnsson  

Morgan Malmborg  

Stellan Sandberg  

Göte Wahlström  

 

Övriga: 

Eva Öhlander, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare 

  

105 Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning behandlas.  

 

Revisorerna beslutar  

 

–att fastställa dagordning för sammanträdet.  

106 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  

 

–att, jämte ordförande, utse Stellan Sandberg att justera 

dagens protokoll.  

107 Protokoll från sammanträde 2012-11-20 

Protokoll från revisorernas sammanträde 2012-11-20 

godkänns och läggs till handlingarna.  

108 Kurser och konferenser: 
–Intern kontroll-utbildning för revisorerna. 

 

–”Kan vi se in i framtiden? Så klart det går? KPMG, den 24 

januari 2013. Ett par av revisorerna anmäler att de vill och 

eventuellt har möjlighet att delta. 

 

–STAREV:s vinterkonferens i Jönköping den 11-12 februari 

2013. 
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Revisorerna beslutar: 

 

– att uppdra åt revisionschefen att från PwC ta fram förslag 

på personer som kan genomföra utbildningen 

 

– att de revisorer som kan deltar  i konferensen ”Kan vi se 

in i framtiden” 

 

– att samtliga revisorer deltar i STAREV:s vinterkonferens. 

 

Information från kurser och konferenser: 

 

– Information från Revisionsdialogen, seminarium SKL. 

Informationen flyttas till revisorernas nästa sammanträde. 

 

– Göte Wahlström och revisionschefen informerar om vad 

som framkommit vid konferensen ”Effektivitet, kvalitet och 

jämställdhet”, anordnad av SKL i Stockholm den 30 

november 2012. 

 

– Ordförandena samt revisionschefen informerar om vad 

som framkommit vid årets kundkonferens för revisorer, 

anordnad av PwC och revisorerna i Landstinget i Gävleborg, 

i Gävle den 4-5 december 2012. 

 

– Information från STAREV:s styrelsemöte i Stockholm  

2012-11-27 

Ordföranden och revisionschefen ger information om vad 

som framkommit vid styrelsemötet. 

109 
Inkommet 
Landstingsfastigheters nyhetsbrev har inkommit. 

 

Revisorerna beslutar 

 

–att lägga nyhetsbrevet till handlingarna 

110 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

111 Övrigt 
Extra sammanträde i april år 2013 

Revisorerna diskuterar datum för föredragning och 
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diskussion av resultatet gällande granskning av 

årsredovisningen för år 2012.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att ha ett extra revisionssammanträde på förmiddagen den 

10 april år 2013, med start klockan 09.00, för behandling av 

granskningen av årsredovisningen. 

  

Vid protokollet 

Mia Suntila 

Justeras 

 

Doris Johansson Stellan Sandberg  

 
 


