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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska
Kommundirektörsföreningens styrelse den 1 novenber 2000 i
Kommunförbundets lokaler i Stockholm.
Deltagande:
Håkan Sörman, ordförande
Elisabeth Särenfors
Eric Sörlin
Lars Järvsén
Jan Björinge
§ 1.

Mötets öppnande
Håkan hälsar välkommen till dagens möte.

§ 2.

Genomgång av protokoll
Styrelsen gick igenom tidigare protokoll och förde diskussion
utifrån tidigare aktualiserade frågor. Bl a kommenterades
höstkonferensen på Hasselbacken om kommunerna och det
intellektuella kapitalet och demokrativerkstad Kalix. Seminariet
betraktades allmänt som lyckat. Beträffande medlemsinitiativ till
lokala konferenser nämnde ordförande planer på ett seminarium i
Södertälje under våren om ändrade organisationsformer mm bl a
utifrån förändringar av kommundelsorganisationen. Sekreteraren
nämnde planer på ett seminarium i Umeå likaså under våren med
temat verktyg för ledning och styrning i syfte att frigöra chefer från
rutinadministration för att i stället leda/coacha och analysera
verksamheten.

§ 3.

Medlemsförteckningen
Konstaterades med tillfredställelse att kassören har uppdaterat och
distribuerat medlemsförteckningen inklusive e-postadresser.

§ 4.

Inval av nya medlemmar
Valdes nya medlemmar in enligt bilaga 1.

§ 5.

Rapport om ekonomin
Kassören rapporterade att föreningens ekonomiska status är
fortsatt god. Ca 300.000 kr finns ograverat i likviditetsfond. Eric
underströk att uttag ur likviditetsfonden kräver en månads varsel,
vilket måste beaktas bl a inför omkostnader i samband med
årsmötet. Eric väntar på redovisning av höstkonferensen från Bo
Gertsson.

§ 6.

Årsmötet 22-23 mars
Diskuterades innehåll, medverkande, former och lokaler mm för
årsmötet.
Konstaterades att det inte är möjligt att flytta
Föreningssparbankens seminarium för att åstadkomma tidsmässig
samordning med årsmötet.
Uppdrogs till ordföranden att i föreslå program och att samråda
med Kommunförbundet om arrangemangen.
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§ 7.

Inval av nya medlemmar
Beslöts
att invälja nya medlemmar i enlighet med bilaga 1.

§ 8.

Länsförbundsdirektörerna
Konstaterades att det senaste årsmötet beslöt att direktörerna vid
kommunförbundets länsavdelningar beviljas möjlighet att ansöka
om medlemskap i föreningen. Uppdrogs till ordföranden att bjuda
in länsförbundsdirektörerna till föreningens årsmöte i mars.

§ 9.

UDITE
Redovisade sekreteraren inbjudan att delta i UDITE´s styrelsemöte
den 2-3 februari i Tours, Frankrike.
Beslöts
uppdra till sekreteraren att representera föreningen vid mötet för
att inhämta ytterligare underlag för att väcka frågan om en
omprövning av medlemskapet vid årsmötet.

§ 10. Hemsida på internet
Diskuterades formerna för att skapa en hemsida för föreningen på
internet.
Beslöts
uppdra till Lars att vidta åtgärder för att skapa föreningens
hemsida.
§ 11. Anställningskontrakt för kommundirektörer
Diskuterades blivande kommundirektörers förfrågningar om
anställningsformer mm. Konstaterades att föreningen inte ska
tillhandahålla facklig service, men att undersöka möjlgheter och
former för att tillhandahålla goda exempel på anställningskontrakt.
§ 12. Nästa möte
Beslöts
att hålla nästa styrelse i form av telefonmöte den 12 januari kl
10.00.
§ 13. Avslutning
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Håkan Sörman
Ordförande

Tillbaka

Jan Björinge
Sekreterare

