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Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kommundirektörsföreningens
styrelse den 17 aug 2001.
Deltagande:
Håkan Sörman, ordförande
Inger Nilsson
Elisabeth Särenfors
Miomir Serbinson
Monica Flodström
Lasse Järvsén
§ 1. Mötets öppnande
Håkan hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2 Redovisning av medlemmar
Inger redovisade förteckning över alla betalande medlemmar per juli
2001, sammanlagt 167 varav 13.2 % är kvinnor. Inger redovisade
också en för oss övriga förnämlig sammanställning över de
kommuner som har chefer som inte är medlemmar i föreningen.
Beslöts
att bedriva uppsökande verksamhet med följande ansvarsfördelning
för
resp län:
Håkan: Sthlm, Uppsala, Södermanland
Monica: Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar
Inger: Blekinge, Skåne
Lasse: Halland, Västra Götaland
Miomir: Värmland, Örebro
Elisabeth: Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten
Jan: Västernorrland, Västerbotten
Var och en tar personlig kontakt med den person/kommun som man
(och kvinnor) fått ansvar för, och detaljerad återredovisning sker till
ordförande Sörman den 15 november.
När ny medlem identifierats mailar vi namn, adress, tel och
mailadress till Inger, som skickar ut räkning och tar upp invalet av
ny medlem på styrelsen.
§ 3. Inval av nya medlemmar
Beslöts
att invälja följande nya medlemmar i föreningen:
Tord Linder, Kungälv
Olof Öhman, Huddinge
Michael Gustafsson, Gällivare
Lennart Nilsson, Storuman
Agne Furingsten, Kristianstad
Joel Nyström, Säffle
Magnus Hedenfalk, Värmdö
Ulf Strömstedt, Åstorp
§ 4. Ekonomin
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Rapporterade Inger att det nu förbrukats 46.951 kr i år.
Beslöts
att: vi i fortsättningen skall låta konferensavgifterna täcka
kostnaderna för respektive konferens så att vi inte tär på kapitalet
utöver vad som är budgeterat.
§ 5. Föreningens logotype
Elisabeth redovisade skiss på logo.
Beslöts
att: Elisabeth arbetar vidare med skissen och skickar över ett
slutförslag per mail.
§ 6. Program för höstkonferensen 15-16 november
Diskuterades programinnehållet i höstkonferensen den 15-16
oktober i Stockholm. Rapporterades att Bo Giertsson ställer upp som
programkoordinator för konferensen. Uppläggningen av konferensen
diskuterades.
Beslöts
att Håkan upprättar slutligt program i enlighet med vår diskussion =
enbart kickoff utan föreläsare på torsdag kvällen, extern föreläsare
på morgonen fredag, sedan gruppdiskussioner kring tillväxt. Efter
lunch regionfrågan med föreläsare.
att Håkan och Inger bokar föreläsare enligt våra diskussioner
att Miomir ansvarar för konferensförläggning med tillhörande frågor
§ 7. Föreningens web-sida
Rapporterade Lasse att arbetet med föreningens hemsida på internet
har tagit sin början under sommaren. Skiss redovisades och
godkändes för fortsatt arbete.
Beslöts
att godkänna uppbokning av webbadress =
kommundirektorsforeningen. (blir antagligen com eller nu, se kräver
registrerat organisationsnummer)
§ 8. Nästa möte
Håkan mailar ut datum för telefonmöte.
§ 9. Mötets avslutning
Håkan tackade för uppmärksamheten, förklarade mötet för avslutat,
och tackade å allas vägnar Inger för ett fint arrangemang med stor
gästfrihet. (särskilt imponerade var vi att Inger prioriterade
ytterligare ett besök på Bomässan med oss. Gesten
uppskattades!)

Håkan Sörman

Lasse Järvsén
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Ordförande
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t.f. sekreterare
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