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VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA skn     
Revisionsnämnden 2021-2023        PROTOKOLL 2/2022 
 
 
Datum Onsdagen den 30.3.2022 kl. 16.06 -16.17 
Plats Teams 

 
Närvarande Lea Adolfsson, ordförande  
  Karin Gottberg-Ek, medlem 
 
Övriga Bodil Selenius, protokollförare 
   
 
  
 
 
§ 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 
  Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet. 
 
Förslag: Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört. 
 
Beslut: Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört. 
 
 
 
 
§ 2 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR MÖTET 
 
  Mötets föredragningslista har tilldelats medlemmarna i samband med mötes-

kallelsen. 
 
Förslag: Föredragningslista 2/2022 godkänns. 
 
Beslut: Föredragningslista 2/2022 godkändes. 
 
 
 
 
§ 3 UPPHANDLING AV REVISIONEN FÖR ÅREN 2022-2023 
 

Revisionsnämnden har direktupphandlat revisionstjänsterna för den 
lagstadgade revisionen för åren 2022-2023 av revisionssammanslutningen 
BDO Audiator Ab, vilket är möjligt då kostnaderna för perioden klart 
understiger tröskelvärdet för konkurrensutsättning om 60 000 euro.  
  
Den offert man fått av BDO Audiator Ab baserar sig på är 2021 års priser 
och är fasta för perioden. 
 

Förslag: Revisionsnämnden föreslår för samkommunsstämman att man till 
revisionssammanslutning för den lagstadgade revisionen av åren 2022-2023 
väljer BDO Audiator, till ett fast pris för perioden om 7950 euro (moms 0 %). 
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Beslut: Revisionsnämnden beslöt föreslå för samkommunsstämman att man till 

revisionssammanslutning för den lagstadgade revisionen av åren 2022-2023 
väljer BDO Audiator till ett fast pris för perioden om 7950 euro (moms 0%). 

 
 

 
 
 
 
 Lea Adolfsson  Karis Gottberg-Ek 
 ordförande   medlem 
 
 
 
    Bodil Selenius 
    protokollförare 
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