Kommundirektörsföreningen i Sverige
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Stockholm 2002-10-17
Närvarande: Ordförande Håkan Sörman, ledamöterna Inger Nilson, Bengt Marsh, Anna
Sandborgh och ersättarna Peter Gavelin, Monica Flodström och Lasse Järvsén (ej närvarande
under punkt 1)
1 Ordföranden öppnade mötet och redogjorde för dagordningen
- möte med Svenska kommunförbundet om toppledarprogram m m
- medlemsvärvningen
- ekonomisk rapport
- inbjudan till samarbete med Norsk Rådmansforum
- program för årsmötet 2003
- övriga frågor
2 Överläggningar hölls med Svenska kommunförbundets arbetsgivarpolitiska sektion ( Boel
Callermo och Lena Lindgren)om utvecklingsprogram för kommundirektörer. Diskussion
fördes om de program som finns och vad som efterfrågas av kommundirektörerna och
motsvarande. Diskussionerna kommer att fortsätta i syfte att skapa ett meningsfullt samarbete
mellan förbundet och föreningen.
Styrelsen konstaterade att ett särskilt program för kommundirektörer bör utvecklas och att det
bör ske i förbundets regi.
3 Nu är 216 medlemmar värvade. Samtidigt konstaterades att 50 tjänster är ständigt vakanta
(dock i olika kommuner), vilket innebär att 90 % av alla ”möjliga” kommuner är medlemmar.
Styrelsen beslutade att ordföranden informerar kommunförbundet om detta faktum, men
också att värvningen fortsätter. Varje ny medlem som tillkommer ska lämna skriftligt
medgivande om att deras namn publiceras på hemsidan.
Styrelsen beslutade att välja in medlemmar enligt bilagda förteckning.
4 Ekonomisk rapport. Kassören meddelade att prognosen lyder på ett överskott om 12.000 kr
innan konferensen den17-18 oktober har sluträknats.
Styrelsen lade informationen till handlingarna.
5 Ordförande redogjord för överläggningar med Norsk Rådmansforum. Det finns skäl att
samverka och företrädare bör bjudas in till årsmötet.
Styrelsen beslutade att ta upp fråga under programplaneringen inför årsmötet.
6 Programförslag diskuterades inför årsmötet den 20-21 mars 2002.
Styrelsen beslutade att inbjuda företrädare för dansk, norsk och finsk motsvarighet till vår
förening och att ge utrymme i programmet för anföranden. Ordföranden tar kontakter.
Checklistan utvecklas vidare av Monica och Peter. Ett dragplåster ska anlitas förslag
efterfrågas. Forskningsprogram inom vårt intresseområde bör skannas av.
Styrelsen beslutade vidare att hålla telefonmöte den 5 november kl 17.00 och fortsätta
diskussionerna.

7 Invitation från Kalix kommun framfördes av Elisabeth. Styrelsen tackade och invitationen
behandlas på telefonmötet.
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