Kommundirektörsföreningen i Sverige
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2002-08-22 - 23 i Malmö.
Närvarande: Ordförande Håkan Sörman, ledamöterna Inger Nilsson, Bengt Marsh, Anna
Sandborgh och ersättarna Peter Gavelin, Monica Flodström och Lasse Järvsén, (ej närvarande
under punkt 1).
1 Ordförande öppnade mötet och redogjorde för dagordningen:
•
•
•
•
•
•

överläggningar med företrädare för Svenska kommunförbundet angående
arbetsgivarorganisationer – dessa överläggningar sker denna dag den 22/8
inval av nya medlemmar
ekonomisk rapport
avstämning av arbetet inför konferensen de 17-18 oktober 2002
inbjudan från Svenska Kommunförbundet om överläggningar i Stockholm den 16
oktober angående samarbete mellan föreningen och förbundet i b la ledarskapsfrågor
övriga frågor och rapporter

2 Överläggningar hölls med företrädare för Svenska Kommunförbundet och styrelsen
angående utvecklingen för arbetsgivarorganisationer för kommunala bolag. I dag finns
möjligheter att tillhöra två olika KFS, respektive KFF. Denna situation diskuterades både
gemensamt med förbundet och var föremål för enskilda överläggningar inom styrelsen.
Styrelsen beslutade att något avvakta utvecklingen och uppmärksamt följa frågan.
Med anledning av den sena timmen ajournerades styrelsemötet för att återupptas nästa dag.
2002-08-23
3 Styrelsemötet återupptogs
Styrelsens rekryteringsansträngningar har givit gott resultat. Föreningen har nu 183
medlemmar och fler är på väg in. Nytillkomna medlemmar väljs in i föreningen i enlighet
med bilagda medlemsförteckning.
Följande ansvarsfördelning för rekryteringsarbetet gäller:
Håkan Sörman: Stockholms län, Uppsala län, Södermans län
Monica Flodström: Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län
Bengt Marsh: Gotlands län, Jämtlands län
Inger Nilsson: Blekinge län, Skåne län
Lasse Järvsén: Västra Götalands län, Hallands län
Anna Sandborgh; Värmlands län, Örebro län
Elisabet Särenfors: Västmanlands län, Dalarnas län, Västerbottens län., Norrbottens län
Peter Gavelin: Gävleborgs län, Västernorrlands län
Från medlemmarna ska inhämtas tillåtelse att publicera deras namn på föreningens hemsida.
Likaså bör hemsidan utgöra ett naturligt informationsforum.
Styrelsen beslutade att välja in nytillkomna medlemmar i enlighet med bilagd förteckning och
att uppdra åt styrelsens medlemmar att vara idoga med rekryteringsarbetet.

4 Kassören Inger Nilsson rapporterade att de finns ett prognostiserat överskott på 30.000
kronor.
Styrelsen godkände rapporten och lade den till handlingarna.
5 Ordföranden och övriga styrelseledamöter rapporterade att arbetet inför konferensen den 1718 oktober i Stockholm löper bra och ser ut att ekonomiskt vara i hamn.
6 Styrelsen sammanträder nästa gång den 18 oktober i omedelbar anslutning till konferensens
slut.
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