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§25. Öppnande 

Ordförande inleder sammanträdet med att hälsa de närvarande välkomna. 

§26. Val av justerare 

Till justerare valdes Ove Svensson. 

§27. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§28. Föregående protokoll 

Bilagan med sammanträdestider och inbokade möten på sammanträden kommer att 
skickas till revisorerna när dessa möten är inbokade. I övrigt inget att tillägga till 
protokollet. 

§29. Ekonomichefens genomgång av årsredovisning 2015 

Jan Häggkvist hälsas välkommen till dagens sammanträde. En genomgång görs av 
Köpings kommuns årsredovisning 2015. 

§30. Granskning årsredovisning 2015 

En genomgång görs av rapport på granskning av årsredovisning. 

§31. Revisionsberättelse 2015 

Revisorerna beslutar om sitt ställningstagande i ansvarsfrågan och undertecknar 
revisionsberättelsen som kommer att överlämnas till fullmäktige. 

§32. Revisionens ekonomi 

En ekonomisk rapport avseende mars har inkommit. 

§33. Utbildning revisionen och fullmäktige 

Utbildning för revisorerna och fullmäktiges presidium kommer att hållas den 8 juni. 
KPMG får i uppdrag att boka lokal och sköta annat praktiskt runt utbildningen. 

§34. Inkomna handlingar 

Inga handlingar har inkommit. 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
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§35. Övriga frågor 

Inga övriga frågor har anmälts. 

§36. Nästa möte 

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till fredag den 15 april kl 09.00.  

§37. Avslutning 

Då inga övriga ärenden finns att avhandla tackar ordföranden de närvarande för deras 
medverkan och avslutar sammanträdet. 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
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