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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Regionens revisorer §49-56 

Tid: 2020-12-15 09:00-12:30 

Plats: Digitalt sammanträde   

Närvarande: Beslutande: Thomas Werthén, ordförande 

Göte Wahlström, vice ordförande 

Per Hansson, deltar via Zoom 

Magnus Hellström, deltar via Zoom  

Mats Hoppe, deltar via Zoom 

Östen Johnsson, deltar via Zoom  

Ronny Korsberg, deltar via Zoom  

Maria Lundblom Bäckström, deltar via Zoom 

Övriga: Nenus Jidah, revisionschef 

 

Ej närvarande:  

Mia Suntila, sekreterare 

Marianne Ericsson   

§49 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

  

Revisorerna beslutar  

 

– att fastställa utsänd dagordning. 

§50 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  

 

– att utse Göte Wahlström, att jämte ordföranden, justera dagens 

protokoll.  

§51 Protokoll från sammanträde 21 oktober 2020 
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 

sammanträde.  

 

Maria Lundblom Bäckström föreslår ändring av §44,  

– att 9-10 november, då beslut om budgeten tas, har samtliga 

revisorer möjlighet att delta,  till bör delta. 

 

Revisorerna beslutar 

 

– att, efter ovanstående ändring, godkänna och lägga protokollet 

och lägga det till handlingarna. 

§52 Kurser och konferenser 
Revisionschefen informerar kort om innehåll i REVIS-träff i 

Växjö den 8 december 2020.  
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§53 

RJLR 

2020/31 

Flytt av revisorernas sammanträde 19 april 
2021 till 9 april 2021 
Revisorerna beslutade på sammanträdet den 21 oktober 2020 att 

genomföra ett sammanträde den 19 april 2021.  

 

Vid dagens sammanträde föreslår revisionschefen att det 

planerade sammanträdet flyttas till den 9 april 2021.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att flytta sammanträdet till den 9 april 2021.  

§54 

RJLR 

2020/34 

Inkommet 
Prenumeration av Dagens samhälle för år 2021. Revisorernas 

prenumeration av tidningen ”Dagens samhälle”, som löper per 

kalenderår, går ut i årsskiftet.   

Revisorerna beslutar  

– att förlänga prenumeration av tidningen ”Dagens samhälle”. 

§55 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§56  Övrigt  
Inga ärenden finns att behandla.  
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Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Thomas Werthén Göte Wahlström  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


