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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska
Kommundirektörsföreningens styrelse i Voxenåsen, Oslo den 8 maj 2001.
Deltagande:
Håkan Sörman, ordförande
Elisasbeth Särenfors
Miomir Serbinson
Inger Nilsson
Lasse Järvsén
Monica Flodström
Jan Björinge
§ 1.

Mötets öppnande
Håkan öppnade mötet och hälsade välkommen och vände sig
särskilt till Monica, som ny i styrelsen.

§ 2.

Samarbetet med Svenska kommunförbundet
Diskuterades den genomförda överläggningen mellan styrelsen och
Evert Lindholm och Laila Edholm, Svenska kommunförbundet den
7-8 maj.

§ 3.

Rapport från ICMA´s workshop 19-20 april i Malmö
Miomir rapporterade att ICMA´s workshop i Malmö fått ett
framgångsrikt genomförande. Miomir berömde särskilt Bo
Giertssons insatser för att koordinera och bistå i genomförandet av
arrangemangen. Tyvärr var anslutningen från de skandinaviska
länderna relativt liten i förhållande till tillresta delegater från mer
avlägsna delar av världen.
Beslöts
att föreningen står för kostnaden för en lunch i samband med
mötet (utöver tidigare beslut om välkomstmottagning)

§ 4.

Styrelsemötet 16-17 augusti i Malmö
Diskuterades upplägget av styrelsens möte den 16-17 augusti i
Malmö.
Uppdrogs till Inger att boka middagsrestaurang till ca kl 18.00 den
16e samt att boka St Jörgen hotel för styrelsens ledamöter.
Beslöts
att samlas kl 08.30 den 17e hos Inger i stadshuset för gemensamt
möte och därefter besök på Bomässan.

§ 5.

Program för höstkonferensen 15-16 november
Diskuterades programinnehållet i höstkonferensen den 15-16
oktober i Stockholm.
Beslöts
att koncentrera programmet dels till ”Karlskrona – årets
tillväxtkommun” med önskad medverkan av kommunalråd och
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kommundirektör, dels till ”regionfrågan” med önskad medverkan
av Jan-Åke Björklund (kontaktas av Håkan) och Lorentz Andersson
(kontaktas av Jan)
att tillfråga Bo Giertsson att fungera som program-koordinator
att ta ut en deltagaravgift på 3.000 kr
§ 6.

Föreningens logotype
Diskuterades föreningens behov av logotype. Uppdrogs till
Elisabeth att presentera förslag till styrelsens telefonmöte den 6
juni alternativt till mötet i Malmö den 15-16 augusti.

§ 7.

Föreningens web-sida
Rapporterade Lasse om arbetet med föreningens hemsida på
internet.
Beslöts
att godkänna en kostnad för ett årsabonnemang på 5.000 kr.

§ 8.

Medlemsregister
Rapporterade Inger om arbetet med föreningens medlemsregister.
Inger återkommer i frågan till kommande styrelsemöte.

§ 9.

Deltagande i årets ICMA-kongress och ICMA-stipendiat
Beslöts
att godkänna att Miomir representerar föreningen vid årets ICMAkongress till en reskostnad av ca 7.000 kr.
att utse Anna-Maria Dansbo, Salem, till årets ICMA-stipendiat och
bevilja ett resestipendium på 7.500 kr.

§ 10. Mötets avslutning
Håkan Tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet för
avslutat.

Håkan Sörman
Ordförande

Jan Björinge
Sekreterare

