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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Protokollsärenden §68-75 

Tid: 2018-11-20 kl. 09:30-16:00 

Plats: Regionens hus, sal D 

Närvarande: Beslutande: Göte Wahlström, ordförande  

Susanne Andersson  

Maria Lundblom Bäckström 

Marianne Ericsson 

Robert Erlandsson 

Magnus Hellström 

Östen Johnsson 

Övriga: Nenus Jidah, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare 

Ej närvarande: Peter Grahn 

Rolf Westmar  

§68 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

 

Revisorerna beslutar 
 

– att fastställa utsänd dagordning för sammanträdandet.  
 

§69 Val av justerare  
Revisorerna beslutar 
 

– att utse Östen Johnsson att, jämte ordföranden, justera dagens 

protokoll. 

§70 Protokoll från sammanträde 22 oktober 2018 
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 

sammanträde. 

 

Revisorerna beslutar 

 

– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

§71 Revisorernas deltagande vid 
regionfullmäktiges sammanträden 2019 
(nuvarande revisionsgruppen) 
Revisorerna är överens om 

 

– att Göte Wahlström deltar i Regionfullmäktiges sammanträde 

den 5 februari 2019.   
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 Sign 

 

§72 Kurser och konferenser 

– God revisionssed- webbsändning och introduktion, 11 december 

kl. 15:00 Till sändningen via SKL:s webbplats  

– God revisionssed 2018, seminarier under våren 2019  

 
Revisorerna beslutar 

  

– att om mötestiden tillåter, gemensamt ta del av ”God 

revisionssed”, webbsändning och introduktion, på revisorernas 

sammanträde 11 december kl. 15:00. 

– att ta upp God revisionssed 2018, seminarier under våren 2019 i 

revisionsgruppen för kommande mandatperiod.   

 

Information från kurser och konferenser: 

– Göte Wahlström och Nenus Jidah informerar om innehållet i 

Pwc:s Kundråd landsting- region, Stockholm, 8-9 november 

2018.  

§73 

RJLR 

2018/24 

Inkommet 
– Val som ska förättas vid regionfullmäktiges sammanträde den 2 

oktober 2018 

 

Revisorerna beslutar  

 

– att lägga ”Val som ska förättas vid regionfullmäktiges 

sammanträde den 2 oktober 2018” till handlingarna.  

§74 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden. 

§75 Övrigt 
Inga övriga ärenden finns att behandla.    

 

 

 

 

  

https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/webbsandkortintroduktionavgodrevisionssed2018.24829.html
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Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Göte Wahlström Östen Johnsson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


