Kommundirektörsföreningen i Sverige
Protokoll fört vid sammanträde fredag 19 mars 2004 (protokoll nr 1)
Deltagare;

Anna Sandborgh (ordf)
Ulf Bergh
Peter Gavelin
Inger Nilsson
Monica Flodström
Elisabeth Särenfors
Lasse Järvsén
Bengt Marsh (sekr)

1 Konstituering
Styrelsen utser inom sig följande ledamöter till särskilda uppdrag;
Vice ordförande
Ulf Bergh
Kassör
Inger Nilsson
Sekreterare
Bengt Marsh
Ansvar hemsidan
Lasse Järvsén
2 Vårkonferensen
Beslutas att ordföranden tar kontakt med Kommunförbundets chef Evert Lindholm för att
gemensamt utvärdera den just genomförda vårkonferensen. Konstateras att styrelsen bör involveras mer aktivt också i den dag som Kommunförbundet ansvarar för. Viss restriktivitet
med att lägga konferenstid på alltför Kommunförbundsinterna frågor bör ådagaläggas framgent.
3 Höstkonferensen
Fastställes tidpunkt för höstkonferensen till 18-19 november 2004 i enlighet med årsmötets
rekommendation. Diskuteras uppläggning och innehåll för konferensen. Följande teman diskuteras som möjliga;
• Ledarskap i en turbulent tid; med kommunala exempel som utgångspunkt, t ex Lerum där
det skulle kunna föreligga såväl forskningsrapport som beskrivningar av processen från
dem som påverkats av händelsen
• Ledarskap i en turbulent tid; med etiska frågor som utgångspunkt, t ex Antonia AxelssonJohnsson med utgångspunkt för händelserna vid Stockholms stadsmission
• Mediahantering med t ex deltagande av Erik Fichtelius eller K G Bergström
• ”Framgångsberättelser” inom kommunal verksamhet; t ex Umeå där kommunens socialnämnd vände ett hundramiljoners underskott till positivt resultat (Jan Björinge kan beskriva händelseförlopp och metodik)
• Presentation av nya VD för det samlade Kommun/Landstingsförbundet med någon form
av programförklaring (förutsätter att rekryteringen är klar och nya innehavaren påbörjat
sin anställning)
Uppdras åt Ulf Bergh att i Stockholm ordna konferenslokal – gärna i direkt anslutning till
hotell där deltagarna kan inkvarteras. Konferensen bör pågå från lunch till lunch. Mot bak-

grund av revisorernas synpunkter angående kassabehållningen funderar styrelsen om det är
möjligt tänka sig något extra vid konferensen; underhållning, särskilt framstående föreläsare
eller annat.
4 Kommande styrelsesammanträden
Beslutas ha telefonsammanträde 12 maj kl 16.00 (ansvar Anna Sandborgh) för att fortsätta
diskussionen kring höstkonferensens uppläggning och innehåll.
Beslutas ha ett tvådagars styrelsesammanträde 5-7 september i Värmland med Karlstads
kommun som värd. Förläggning förslagsvis på Selma Lagerlöf Spa Hotel (ansvar Anna Sandborgh).
5 Nya medlemmar
Beslutas att Ann Christin Väsu, Tingsryd, Harry Magnusson, Boden samt Bo Glaas, Heby,
inväljs som medlemmar i föreningen.
Vid protokollet
Bengt Marsh
Justeras
Anna Sandborgh

