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Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kommundirektörsföreningens
styrelse den 6 juni 2001.
Deltagande:
Håkan Sörman, ordförande
Miomir Serbinson
Inger Nilsson
Lasse Järvsén
Monica Flodström
Jan Björinge
§ 1.

Mötets öppnande
Håkan hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2.

Program för höstkonferensen 15-16 november
Diskuterades programinnehållet i höstkonferensen den 15-16
oktober i Stockholm. Håkan rapporterade att Jan-Åke Björklund
är klar. Inger rapporterade att KS-ordföranden, Mats Johansson, i
Karlskrona är tillfrågad och svar väntas inom kort. Rapporterades
att Bo Giertsson ställer upp som programkoordinator för
konferensen. Diskuterades det faktum att Svensk Chefsförening
har sin årliga konferens vid samma tidpunkt i Lund samt att
svensk Juriststämma äger rum dagarna före i Stockholm.
Beslöts
att behålla tidpunkten för konferensen, dvs den 15-16 november
att föreslå Hasseluddens Konferenscenter som plats för
konferensen

§ 3.

Inval av nya medlemmar
Beslöts
att invälja följande nya medlemmar i föreningen:
Anders Pihlgren, Söderhamn
Åke Sahlin, Aneby
Per Thörnqvist, Sävsjö
Staffan Isling, Haparanda
Ingvar Karlsson, Öckerö

§ 4.

Föreningens medlemsregister
Rapporterade Inger att det nu finns en aktuell
medlemsförteckning. Åtog sig Inger att skicka ut
medlemsförteckningen till styrelsen och Håkan att skicka ut mejladresser för samtliga kommundirektörer till styrelsen.

§ 5.

Föreningens logotype
Konstaterades att Elisabeth har åtagit sig att redovisa förslag till
styrelsemötet i Malmö 15-16 augusti.

§ 6.

Föreningens web-sida
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Rapporterade Lasse att arbetet med föreningens hemsida på
internet kommer att fullgöras under sommaren.
§ 7.

Resebidrag ICMA-kongressen
Anmälde Miomir att förra årets ICMA-stipendiat, Thomas
Jungbeck, Tidaholm har inkommit med en förfrågan om ett
resebidrag också till årets ICMA-kongress i Salt Lake City.
Beslöts
att förbehålla resebidragen till nya ICMA-stipendiater

§ 8.

Allmänt informationsutbyte
Informerade styrelsen varandra om pågående förändringar på
kommundirektörsposter mm.

§ 9.

Mötets avslutning
Håkan tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet för
avslutat.

Håkan Sörman
Ordförande

Jan Björinge
Sekreterare

