
 

The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA) 

 

Protokoll fra årsmøtet 28. september 2012 
 

Sted:   Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm 

Til stede: Per Olav Nilsen   Styreleder og delegat for NKRF   

  Bo Basun   Styrets nestleder 

  Lena Joelsson   styremedlem 

  Reidar Enger   styremedlem  (deltok per telefon) 

  Staffan Moberg   Delegat for Skyrev 

  NKRF sekretarat: 

  Ole Kristian Rongndokken  

Per Olav Nilsen ble valgt til møteleder og Ole Kristian Rogndokken ble valgt til sekretær.  

 

1 Godkjenning av stemmeberettigede  

De stemmeberettigede ble godkjent. 

 

2 Godkjenning av møteinnkalling  

Møteinnkallingen ble godkjent. 

 

3 Valg av person som sammen med møteleder skal underskrive møteprotokollen   

I tillegg til møteleder Per Olav Nilsen ble Bo Basun valgt til å undertegne protokollen. 

 

4 Godkjenning av sakslisten for møtet  

Sakslisten ble godkjent med en endring. Under sak 9 behandles endring av vedtektene § 5, 

om sekretariatsfunksjonen. 



 

 

5 Årsrapport om forbundets virksomhet og økonomi 

 Årsrapport og årsregnskap for perioden 01.01.2011-30.04.2012 ble godkjent. 

 

6  Godkjenning av budsjett for kommende virksomhetsår 

 Budsjettet ble vedtatt i balanse. 

Som premiss for budsjettet ble det gitt at forberedelser til Nordisk sjefsrevisorkonferanse 

dekkes av deltakerorganisasjonene selv . 

 

7  Valg av representanter fra forbundet til organ der forbundet er representert  

Per Olav Nilsen og Staffan Moberg ble valgt som representanter i arbeidet for Nordisk 

sjefsrevisorkonferanse.  

 

8 Valg av revisor 

Statsautorisert revisor Steinar Neby ble valgt til revisor. 

 

9 Endringer i forbundets vedtekter. 

I vedtektene § 5 femte ledd framgår følgende:  

Forbundets sekretariat og sekretær utgjøres av den administrasjon respektive 

administrativ leder hos det medlem som for tiden innehar vervet som styrets leder. 

Dette leddet ble strøket, og NKRF ble valgt til å betjene forbundets sekretariat i 

årsmøteperioden 2012-2013. 

 § 5 har etter dette følgende ordlyd: 

 Forbundets organisering 

Forbundets organ består av: 

 Årsmøte (ordinært årsmøte og eventuelt ekstraordinært årsmøte) 

 Styre 

 

Forbundets styre består av leder og nestleder fra hvert medlemsforbund/-forening. 

Medlem kan, utover leder, velge annet forbunds- eller foreningsmedlem til å være 

styremedlem i forbundets styre. 

 



 

Til styret innkalles administrativ leder eller tilsvarende fra hvert medlemsforbund/-

forening. 

 

Leder for styret velges blant medlemsforbundenes/-foreningenes ledere for en 

tidsperiode på et år. Ledervervet roteres mellom medlemmene. Nestleder for styret 

skal være leder for medlem som står for tur som forbundets leder. 

 
 

  

 

Per Olav Nilsen       Bo Basun   

    

 

 

 

 


