Styrelseprotokoll 011115

1 av 4

http://www.kommundirektorsforeningen.com/protokoll/20011115.htm

KOMMUNDIREKTÖRSFÖRENINGEN I SVERIGE
Protokoll fört vid styrelsemöte 011115.
Deltagare: Inger Nilsson, ordförande i Håkan Sörmans frånvaro
Miomir Serbinson
Lasse Järvsén
Monica Flodström

§1. Mötet öppnades
Inger hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2. Konferensen 16-17 november 2001
42 deltagare anmälda till dessa dagar.
Ett bra resultat i rätt riktning. Detta
trotts att det denna gången är förenat
med en avgift. Avgiften och antalet gör
att det borde gå runt med ett visst
överskott. Detta är mycket bra då vår
ekonomi är något ansträngd.
§3. Föreningsmöte 14-15 mars 2002
Olika Teman diskuterades. Vad gäller
lokalisering bör preliminär bokning ske å
det snaraste. Inger kommer att kontakta
såväl Evert ( Svekom) som Håkan för att
efterhöra deras inställning i båda
frågorna. Vi får sedan ta ett telefon
sammanträde i mitten av december för
ett avgörande.
§4. Internationellt utbyte
Anna-Maria Dansbo, (tidigare Salem nu
Knivsta) som givits stipendium för 2001
kom inte iväg pga. september månads
händelser i USA. Tanken är dock att
utbytet sker under kommande år.
Beslutades att Anna-Maria ombedes
återbetala stipendiet för att sedan åter få
det utbetalt om resan blir av. Miomir
åtar sig att tala med henne.
Miomir informerade om att det i nuläget
finns en anmäld som sökande för
stipendium för 2002. Namnet är
översänt till systerorganisationen i USA
för matchning. Då vi fårsvar från dem
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tas frågan upp för beslut i styrelsen.
Miomir redovisade vidare att det finns
anmälningar från Israel och England om
att delta i vårt kommande årsmöte.
Frågan är om vi är beredda att sponsra
dem för övernattning (2 nätter). Den
allmänna meningen är att om vi så gör
bör vi även finnas tillängliga för lite
kring arrangemang. Inger tar upp frågan
om övernattning när hon talar med
Evert. Beslut får tas i samband med
budget.
Frågan bör lyftas om hur stort
engagemang föreningen skall ha i
internationell samverkan framöver.
§5. Medlemmar
Det har inkommit ansökan från 21 nya
medlemmar. Därutöver har 8 st. anmält
sig till konferensen 16-17 som inte i
dagsläget är medlemmar. 11 har slutat.
Noteras kan att av de 45 som ej betalt
årsavgiften återstår fortfarande 11 trotts
att påminnelse utgått.
Redovisning av vår uppsökande
verksamhet per ansvarsfördelning.
Håkan: 6
Lasse: 6
Inger: 4
Monica: 3
Miomir: 1
Elisabeth: 0
Jan:0
Påminnelse om att vi var och en tar
ansvar för att "beta av" våra tilldelade
områden innan årsskiftet.
Inval av nya medlemmar:
Beslöts att invälja följande nya
medlemmar i föreningen.
Jan-Inge Ahlfrid, Ystad
Mona Boström, Nacka
Anders Dahlen, Hammarö
Nils Danred, Laholm
Lars Eklund, Alingsås
Inger Eriksson, Nykvarn
Robert Falck, Sundbyberg
Per Hildingsson, Hässleholm
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Marie Jacobsson, Eslöv
Lars-Erik Knutsson, Munkedal
Susanne Korduner, Åmål
Bo Landin, Hjo
Bertil Lindström, Valdemarsvik
Birgitta Lundell, Tyresö
Björn-Erik Lundqvist, Lilla Edet
Rolf Palm, Bjuv
Stephan Rapp, Habo
Sune Reinhold, Solna
Madeleine Sjöstrand, Trosa
Björn Sundelin, Sollefteå
Karin Torstensson, Jönköping

§6. Ekonomi
Inger redovisade ekonomin:
Intäkter: 161 medlemmar á 200 kr 32.200:Kostnader: 62.547:Resultat: ./. 30.347:-

§7. Web-sida
Lasse gör en demonstration under morgondagen.
§8. Logotype
Synpunkter har framkommit att den är
lite för tun samt för mörk i färgen.
Förslagsvis vänder man även på namnet
från
SVENSKA KOMMUNDIREKTÖRS
FÖRENINGEN
till
KOMMUNDIREKTÖRSFÖRENINGEN
I Sverige.
Detta för att det passar bättre in i loggan
samt att det är ett bättre sökord för
Webben. Frågan diskuteras vidare när
Elisabeth som är ansvarig är närvarande.
§9. Övriga frågor
Registrering av föreningen. Inger tar de nödvändiga kontakterna i frågan.
§10. Nästa möte

2011-05-05 13:43

http://www.kommundirektorsforeningen.com/protokoll/20011115.htm

Styrelseprotokoll 011115

4 av 4

Telefonmöte bör hållas i mitten av
december. Medelande om när kommer
via mail från Inger eller Håkan.
§11. Mötet avslutades.
Inger avslutade mötet med en
förhoppning om en kommande trevlig
middag och givande konferens. Tankar
sändes även till Håkan om ett snabbt
tillfrisknande.

Inger Nilsson Monica Flodström
t.f Ordförande t.f sekreterare
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