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Diarienummer

Landstingets revisorer § 44-51
Tid:

2014-06-09 kl. 09:30-14:30

Plats:

Landstingets kansli, sal B

Närvarande:

Beslutande:
Doris Johansson, ordförande
Arnold Carlzon
Marianne Ericsson
Robert Erlandsson
Inga Fingal
Östen Johnsson
Stellan Sandberg
Göte Wahlström
Övriga:
Eva Öhlander, revisionschef
Mia Suntila, sekreterare
Anders Hellqvist, sakkunnigt biträde §44-46, 48-51

Ej närvarande:

§44

Morgan Malmborg

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning behandlas.
Revisorerna beslutar
– att fastställa dagordningen för sammanträdet.

§45

Val av justerare
Revisorerna beslutar
– att utse Inga Fingal att, jämte ordföranden, justera dagens
protokoll.

§46

Protokoll från sammanträde 13 maj 2014
Rubricerat dokument har skickats ut med handlingarna till
dagens sammanträde.
Revisorerna är överens om
– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§47

Ekonomisk uppföljning
Uppföljning av revisionens budget till och med 14-04-30
har skickats ut med handlingarna till dagens sammanträde.
Sign
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Revisorerna beslutar
– att lägga uppföljningen till handlingarna.

§48

Upphandling av sakkunnigt biträde för granskning av
donationsstiftelse
Enligt reglementet för landstingets revisorer, § 6, svarar
revisorerna för upphandling av sakkunnigt biträde för
granskningen av till Landstinget lämnade donationsstiftelser.
Nuvarande avtal med PwC gick ut efter granskningsåret
2013. Ny upphandling ska därför genomföras.
Revisorerna beslutar
– att uppdra åt revisionschefen att genomföra
upphandlingen.

§49

Kurser och konferenser
Information från kurser och konferenser:
– Doris Johansson och Eva Öhlander redogör för innehållet
från överläggning mellan landstingsrevisorernas presidium
och kommunrevisorernas presidier, 16 maj 2014
– Arnold Carlzon och Eva Öhlander redogör för innehållet i
Årets konferens för förtroendevalda revisorer i landsting,
EY, 19 maj 2014
– Doris Johansson, Arnold Carlzon och Eva Öhlander
informerar om innehållet i STAREV:s årskonferens och
årsmöte, 21-22 maj 2014
– Mötet diskuterar reseplanering inför ERFA-konferens
11-12 juni 2014.

§50

Inkommet
Inga handlingar har inkommit.

§51

Revisionsärenden
Revisorerna behandlar revisionsärenden.
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§52

2014-06-09 kl. 09:30-14:30
Övrigt
Inga övriga ärenden finns att behandla.

Vid protokollet

Mia Suntila
Justeras

Doris Johansson

Inga Fingal

Protokollet är justerat 2014- - och justeringen är tillkännagiven
på Landstingets anslagstavla samma dag.
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