
    
 

  

 
Midt-Norge kommunerevisorforening 
 
Styremøte 

 
PROTOKOLL  
 
Møtetittel: Styremøte 01/2013  

Tid/sted: Torsdag 14.2.2013, kl. 10.00 – 15.00 
Sandstein i 5.etg Bytorget. Trondheim 

Deltagere: Monika Sundt, Kathrine Moen Bratteng, Rune Olav Ness, Mali Østerås 

Forfall meldes: Anne Gråberg 

Meldt forfall Henning Mikkelsen, Paul Stenstuen, Anne Gråberg, Roald Elvegård 

 
 
Saksliste: 
 
 
Sak 1 Godkjenning av dagsorden  
 Dagsorden godkjent. 
 
Sak 2 Godkjenning av referat fra møte 12.12.2012 
 Referatet godkjent. 
 
Sak 3 Orienteringer 
 Ingen orienteringer.  
 
Sak 4   Erfaringer fra MNKRFs nyttårsmøte 2013 
 Vellykket møte, gode tilbakemeldinger. Gode og interessante foredrag. Flott 

hotell med gode møterom og god mat. Husk å spørre alle foredragsholdere 
om behov for teknisk utstyr.  

 
Sak 5 Planlegging av MNKRFs Årsmøte 2013 
 Årsmøtet arrangeres på Stiklestad nasjonale kultursenter 23. mai 2013. 

Oppmøte kl. 9.30. Åpning kl. 9.55. Foredrag kl.10-12. Lunsj kl. 12. Årsmøte 
kl. 13. Orientering om nytt fra NKRF mot slutten av møtet. Ferdig senest kl. 
15. Temaet knyttes til utfordringer med samhandlingsreformen. Det kan 
være aktuelt med foredragsholdere fra DMS (for eksempel Inger Risan, 
Steinkjer eller A. Helgesen). Rune spør KS-kordinator om tips til 
foredragsholdere. Kathrine sjekker ut tips til foredragsholdere i Trondheim 
kommune (leder Øya?). Kathrine spør om Per Olav Nilsen kan formidle fra 
NKRF på slutten av dagen. 

 
Sak 6 Regnskap 2012 
 Foreningen gikk med 23 956,92 kr i underskudd i 2012. Sum egenkapital 

246 453 kr. Sum egenkapital og gjeld er 223 418, 65 kr. Driftsinntektene var 
på 195 200,00 kr og driftskostnadene var på 225 027,92 kr. Styret 
undertegnet resultatregnskapet for 2012. Det ble kjøpt inn penner, buffer og 
lignende til ca 20 000 kr noe som påvirker resultatet. Kathrine sørger for 
underskrift fra Henning og Anne, Rune sørger for underskrift fra Paul. 
Kathrine leverer undertegnet dokument til revisor. 

  
  



    
 

 
Sak 7 Budsjett 2013 
 Utsettes til neste møte. 
 
Sak 8 Karrieredag ved NTNU Dragvoll 
 Karrieredagen er 14. mars. Kathrine sender ut informasjon til lederne i 

medlemsvirksomhetene med spørsmål om hvem som kan stille på stand, 
informasjonsmateriell og mulighet for studentoppgaver/sommerjobb. 
Kathrine stiller på stand. Vi bør være minst tre personer fra ulike 
medlemsvirksomheter. Henvendelse til NKRF med spørsmål om de har 
(brosjyre)materiell. Kathrine spør Anne om MNKRFs materiell. 

 
 Til orientering: Det kan hende det ikke blir karrieredag ved HiNT i år. 
 
Sak 9 Nettside; hva gjør vi? 
 Vi henvender oss til NKRF med spørsmål om samarbeid om nettside slik at 

MNKRF knytter seg opp mot NKRFs nettside. Vi kan foreslå et møte i juni i 
forbindelse med NKRFs fagkonferanse i Trondheim. Kathrine lager forslag 
til hvordan dette kan gjøres og drøfter dette med Anne.  

 
Sak 10 Eventuelt 
 Ingen saker. 
  
   
Vedlegg: Referat fra styremøte 12.12.2012 

Oppfølgingsdokument (uendret fra forrige møte) 



    
 

  

 
Midt-Norge kommunerevisorforening 
 
Styremøte 

 
PROTOKOLL  
 
Møtetittel: Styremøte 02/2013  
Tid/sted: Mandag 29. april.2013, kl. 10.00 – 12.00 

Sandstein i 5.etg Bytorget. Trondheim 
Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Anne Gråberg, Henning Mikkelsen, Monika Sundt 
Forfall meldes: Anne Gråberg 

Meldt forfall Paul Stenstuen og Rune Ness 
 
 
Saksliste: 
 
 
Sak 11  Godkjenning av dagsorden 

Innkallingen ble godkjent 
 
Sak 12   Godkjenning av referat fra møte 14. februar 2013  

Anne gikk gjennom referatet. Referatet ble godkjent. 
 
Sak 13  Orienteringer  

- Revisor har gitt god tilbakemelding på regnskapet og mener det er oversiktlig 
og godt  

- MNKRFs nettside er tidkrevende å redigere, krever programvare og en del 
innsikt i redigering av nettsider. Styret har vært i kontakt med NKRF om et 
fremtidig samarbeid om nettsider. Det nye styret bør ta kontakt med NKRF og 
drøfte mulighet for samarbeid 

- Tor Arne Stubbe har skrevet en god artikkel i Kommunerevisoren om MNKRFs 
Nyttårsmøte  

- Kursbevis for Nyttårsmøtet er sendt ut til alle deltakere 
- Lokalforeningenes rettslige stilling var sak i NKRFs styre (sak 16/13). 

 
Sak 14  Budsjett 2013 og budsjett 2014  
  Forslagene ble godkjent av styret.  
 
Sak 15  MNKRFs årsmøte 2013  

Styret planla gjennomføring av møtet. Fristen for å melde inn saker er gått ut og 
det er ikke kommet inn noen saker. Det blir foredrag kl. 10-12. Paul og 
Kathrine følger opp foredragsholdere. Lunsj kl. 12-13. Årsmøte fra kl. 13. 
Møtet avsluttes med orientering om nytt fra NKRF av Per Olav Nilsen. Han må 
være ferdig til kl. 15. Anne hører med Wist om han kan være møteleder. Anne 
tar kontakt med Rune angående lunsjservering. Anne ordner med gaver til 
foredragsholdere (noe spiselig). Kathrine tar med rollupen. Henning Mikkelsen 
har sagt ja til gjenvalg. Monika ordner med en enkel gave til avtroppende 
styremedlemmer (Anne Gråberg og Kathrine M. Bratteng). Påmeldingsfrist er 



    
 

15. mai. Foredragsholdere må være på plass før utsending av påminnelse 9. 
mai. Styret foreslår Anne Gråberg som referent.  

 
Sak 16  Karrieredag ved NTNU Dragvoll i mars 2013  

Paul Stenstuen, Anne Gråberg og Kathrine Moen Bratteng deltok. Et godt 
arrangement. Positivt å treffe studenter. Det bør vurderes om det er nødvendig å 
delta hvert år og hvor mange som bør stå på stand. Det er viktig å få frem 
budskapet om at det er gode jobbmuligheter innen offentlig/kommunal revisjon. 
Styret vil oppfordre NKRF til å utforme en brosjyre om offentlig revisjon og 
annet reklamemateriell til bruk på bl.a. karrieredager. Det ble skrevet en 
evaluering. 

 
Sak 17  Invitasjon til bedriftspresentasjon og deltakelse på karrieredag ved TØH 

høsten 2013  
Vi har fått spørsmål om det er aktuelt for hver enkelt enhet å presentere seg. 
Dette skjer uavhengig av karrieredagen. Styret mener hver enkelt enhet må 
vurdere om de skal stille opp og presentere seg. Det kan være lurt å delta på en 
karrieredag i året. I år har styret deltatt på NTNU Dragvoll. Kanskje kan det 
være lurt å delta på TØH høsten 2014? Styret melder ikke på MNKRF til årets 
karrieredag på TØH, men overlater til det nye styret å vurdere en eventuell 
deltakelse i år. Før neste deltakelse på en karrieredag bør man spørre lederne 
om kan være noen mulighet for sommerjobb, kortere engasjement eller om 
studentene kan skrive en oppgave i samarbeid med virksomheten. 

 
Sak 18  Kandidater til hederstegn fra NKRF 

Styret har drøftet saken men ikke sendt inn forslag i år. MNKRF ønsker å vise 
engasjement på området.  
 

Sak 19  Eventuelt 
  Oppsummering av styreperioden. 



    
 

 
 



    
 

  

 
Midt-Norge kommunerevisorforening 
 
Styremøte 

 
PROTOKOLL  
 
Møtetittel: Styremøte 03/2013  
Tid/sted: Torsdag 20.6.2013, kl. 10.00 – 14.00 

Sandstein i 5.etg Bytorget. Trondheim 
Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Rune Olav Ness, Arve Gausen. Tor Arne Stubbe, 

Henning Mikkelsen, Monika Sundt 
Forfall meldes: Kathrine Moen Bratteng 

Meldt forfall Paul Stenstuen 
 
 
Saksliste: 
 
 
Sak 20 Godkjenning av dagsorden  
 Dagsorden godkjent. 
 
Sak 21 Konstituering av styret 
 
 Styret konstituerte seg og gjorde følgende enstemmige valg: 
 - Monika Sundt ble valgt som nestleder 
 - Rune Næss ble valgt som kasserer 
 - Paul Stenstuen ble valgt som sekretær 
 - Tor Arne Stubbe er styremedlem 
 - Henning Mikkelsen er styremedlem 
  
 Kathrine Moen Bratteng ble på årsmøtet valgt som leder for 1 år. 
 
 
Sak 22 Orienteringer 
 Kathrine orienterte om at hun skal starte på studiet Executive MBA i 

offentlig revisjon høsten 2013. Det er kun sju deltakere fra kommunal 
revisjon og 18 deltakere fra Riksrevisjonen.  

 
Sak 23   Evaluering av årsmøtet 2013 
 
 Styret evaluerte avviklingen av årsmøtet.  
 
 En bra dag med gode foredrag, men med lite deltakelse. 
 I fra 2014 så prøver vi å flytte årsmøtet til nyttårsmøtet. 
 
Sak 24 Vurdering av deltakelse på karrieredager 
 Karrieredag på Handelshøgskolen i Trondheim (TØH) den 17. september. 
 MNKRF deltar. Vi prøver å tenke nytt i forhold til standen og reklame om 

oss. Det sendes ut forespørsel til lederne om folk til å stå på standen og 
materiell til å dele ut. 

 



    
 

Sak 25 MNKRFs nettside – hva gjør vi? 
 Det ble diskutert om vi skal fortsette med egen nettside eller om vi skal 

prøve å få til en side under NKRF. Det ble enighet om at vi skal kontakte 
NKRF om et samarbeid om nettsiden. Vi skal også undersøke alternative 
nettløsninger da dagens løsning er veldig tungvindt. 

  
Sak 26 Planlegging av MNKRFs Nyttårsmøte 2014 
 Tid, sted og innhold ble diskutert. Det er utarbeidet en liste over aktuelle 

tema. Aktuelt tidspunkt er uke 5 i 2014, 28.-29. januar eller 29.-30. januar. 
Planleggingen fortsetter på neste møte. 

 
Sak 27 Eventuelt 
 
 
 
Neste møte: 6. september på Stjørdal 
  
 
 
 



    
 

  

 

Midt-Norge kommunerevisorforening 
 
Styremøte 

 
PROTOKOLL 
 
Møtetittel: Styremøte 04/2013  
Tid/sted: Stjørdal rådhus, møterom Hell 

06.09.2013 kl.: 10.00 – 14:00 
Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Monika Sundt, Henning Mikkelsen, Tor Arne 

Stubbe, Rune Næss og Paul Stenstuen 
Forfall meldes: Kathrine Moen Bratteng 

Meldt forfall Ingen 

 
Saksliste: 
 
 
Sak 28 Godkjenning av dagsorden  
  
 Dagsorden ble godkjent.  
 
Sak 29 Godkjenning av referat fra møte 20.06.13 
 
 Referatet fra møte den 20.06.13 ble godkjent 
 
Sak 30 Planlegging av karrieredagen på høyskolen  
 
 Karrieredagen og opplegget rundt deltakelsen ble diskutert. 
 
 Stig Ove Sletten, Fosen kommunerevisjon, og Kathrine Moen Bratteng, 

Trondheim kommunerevisjon, stiller. 
 
Sak 31 Økonomistatus 
 
 Rune Næss ga en orientering om foreningens økonomi. 
 
 Økonomiarbeidet er p.t. tungvint. Rune Næss innhenter informasjon om 

alternative løsninger og priser til neste styremøte. 
 
 
Sak 32 Profilering av foreningen, kommunal revisjon og tilsyn 
 
 Kathrine Moen Bratteng kontakter virksomhetslederne mht. policy for 

rekrutering og profilering. 
 
 Tor Arne Stubbe utarbeider et notat til NKRF i forbindelse med 

ledersamlingen 2013. 
 
 Paul Stenstuen innhenter informasjon om alternative løsninger for nettsiden 

og priser til neste styremøte. 
 



    
 

Sak 33 Planlegging av MNKRFs nyttårsmøte 2013 
 
 Kathrine Moen Bratteng utarbeider en plan for avvikling av årsmøte til neste 

styremøte.  
  
 Det sendes epost til medlemmene med informasjon medio november. 
 
 Nyttårsmøte legges enten til den 28. og 29. eller den 29. og 30. januar 2013. 

Styrets leder og Monika Sundt gis fullmakt til å fastsette hvilke av 
ovennevnte datoer som skal velges, samt velge et prisgunstig 
konferansehotell.  

 
 Kathrine Moen Bratteng og Tor Arne Stubbe utarbeider en programskisse 

som sendes ut til styremedlemmene på epost. 
 
 Eventuelt 
 Det var ingen eventuelt saker. 
  



    
 

  

 

Midt-Norge kommunerevisorforening 
 
Styremøte 

 
PROTOKOLL 
 
Møtetittel: Styremøte 05/2013  
Tid/sted: Sør-Trøndelag fylkeskommune (Fylkeshuset), Møterom Sandstein 

21.10.2013 kl.: 10.00 – 14:00 
Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Monika Sundt, Henning Mikkelsen, Tor Arne 

Stubbe og Rune O. Ness 
Forfall: Kathrine Moen Bratteng 

Meldt forfall Paul Stenstuen 

 
Saksliste: 
 
 
Sak 34 Godkjenning av innkalling  
  
 Innkalling ble godkjent.  
 
Sak 35 Godkjenning av saksliste 
  
 Saksliste godkjent med endringer 
 
Sak 36 Godkjenning av referat fra møte 06.09.13 
 
 Referatet fra møte den 06.09.13 ble godkjent 
 
Sak 37 Orienteringer 
 

- Styreleder orienterte om henvendelse fra Handelshøyskolen ift. 
deltakelse på bedriftspresentasjon/matservering. Avslått med bakgrunn i 
pris. 

 
Sak 38 Evaluering av karrieredagen 
  

- Styreleder orienterte om tilbakemelding fra Roald Elvegård og Stig Ove 
Sletten som sto på stand for MNKRF på karrieredagen på 
Handelshøyskolen (TØH).   

- Innspillene tas med inn i henvendelse til NKRF vedr profilering 
- Styret er enig om at planlegging av deltakelse/innhenting av 

profileringsmateriell må starte i god tid før Karrieredagen. Det er viktig 
at enhetene engasjerer seg og stiller med materiell.  

  
Sak 39 Alternative løsninger for økonomiarbeidet i MNKRF 
 
 Styret vedtok å utsette saken til neste møte. 
 
 
 



    
 

 
Sak 40 Profilering av foreningen, kommunal revisjon og tilsyn 
  

- Brev til styret i NKRF er i hovedsak greit. Kathrine tar språkvask og 
sender brev i løpet av inneværende uke. 

- Nettside MNKRF: Paul har vært i kontakt med leverandør (Smartmedia). 
Paul innhenter et par tilbud til, og Kathrine og Paul følger opp prosessen 
videre. Ny nettside bør være på plass før Nyttårsmøte 2014. 

Sak 41 Planlegging av årsmøtet 2014 
  

- Vi må være tidlig ute med å sende ut informasjon til medlemmene (25. 
oktober) 

- Styremøte avtalt til 8. januar i Trondheim. 
- Kathrine skriver utkast til årsberetning 
- Møteleder: Terje Vist forespørres 
- Sekretær: Paul Stenstuen forespørres 

Sak 42 Planlegging av Nyttårsmøtet 2014 
 

- Styret gikk gjennom forslag til program og er enig i innretningen på dette 
- Styret stiller seg åpen for andre innledere ved avslag på henvendelser 
- Styreleder sender henvendelser ut i fra ideer/forslag som er kommet fram 

i møtet. 
- Styreleder holder styret fortløpende orientert og tar kontakt med styret ift 

videre oppfølging av aktuelle innledere. 
 
Sak 43 Eventuelt 
  
 Ingen saker. 
 
 
  



    
 

  

 

Midt-Norge kommunerevisorforening 
 
Styremøte 

 
PROTOKOLL 
 
Møtetittel: Styremøte 06/2013 
Tid/sted: Trondheim, møterom Trondhjemitt 

17.12.13 kl. 13:00–16:00 
Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Monika Sundt, Henning Mikkelsen, Tor Arne 

Stubbe, Rune O. Ness og Paul Stenstuen 
Forfall meldes: Kathrine Moen Bratteng 

Meldt forfall Ingen 

 
Saksliste: 
 
Sak 44 Godkjenning av dagsorden  
 Dagsorden ble godkjent.  
 
Sak 45 Godkjenning av protokoll fra møte den 21.10.13 
 Protokoll fra møte den 21.10.13 ble godkjent. 
 
Sak 46 Orienteringer 
 Styrets leder orienterte om aktuelle saker. 
 
Sak 47 Endring i foreningens vedtekter 
 Styrets slutter seg til justert forslag til vedtekter for MNKRF, og innstiller 

slik til årsmøte: 
 
 Årsmøtet vedtar det fremlagte forslag til nye vedtekter for MNKRF. 
 
Sak 48 Karrieredag ved NTNU Dragvoll 4. februar 2014  
 Styrets leder tar kontakt med lederne av medlemsbedriftene i forhold til 

deltagelse og profileringsmateriell. 
 
Sak 49 Årsmøte 2014 
 Møteinnkalling, saksliste og gjennomføring av årsmøte ble diskutert. 
 
 Møteinnkalling til årsmøte sendes seneste den 13.01.13. 
 
Sak 50 Utbetaling av honorar 
 Honorar til styrets leder utbetales i tråd med årsmøtets vedtak i sak 6/13. 
 
Sak 51 Nyttårsmøte 2014 
 Gjennomføring av årsmøte ble diskutert. Styrets leder følger bidragsyterne. 
 
Sak 52 Ny nettside 
 Styret gir Katrine og Paul fullmakt til å inngå avtale med Sircon AS mht. ny 

nettside. 
 
 



    
 

 
 Eventuelt 
 Det var ikke saker til eventuelt 
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