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Protokoll fört vid årsmöte med
Kommundirektörsföreningen i Sverige den
15 oktober 2020
§ 1 Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande, Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå,
förklarade årsmötet för öppnat.
Kristina redogör för bakgrunden till att årsmötet hålls i samband med
höstkonferensen. Enligt föreningens stadgar ska ordinarie årsmöte
hållas inom tre månader efter utgången av varje räkenskapsår.
Under mars månad skärptes restriktionerna i landet med anledning av
Covid-19 pandemin. Styrelsen konstaterade ett stort antal återbud till
vårkonferensen och såg också behovet för medlemmarna att finnas på
hemmaplan för krisledning. När vårkonferensen ställdes in fattade
styrelsen i dialog med föreningens revisorer beslutet att skjuta på
årsmötet till höstkonferensen.
Föreningens ordförande frågar årsmötet om denna avvikelse från
stadgarna utifrån rådande läge kan godkännas liksom att stämman hålls
digitalt, vilket årsmötet accepterar.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Martin Andreae, Norrköping, valdes till ordförande för årsmötet.
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Åsa Granat, Borlänge, valdes till sekreterare för årsmötet.
§ 5 Val av två justerare
Gunnel Gyllander, Härjedalen, och Marita Skog, Säter, valdes att
justera årsmötets protokoll.
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§ 6 Verksamhetsberättelse och räkenskaper
Föreningens ordförande Kristina Sundin Jonsson och kassör Håkan
Sandahl föredrog föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska
ställning. Verksamhetsberättelsen och räkenskaperna godkändes och
lades till handlingarna.
§7 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs.
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019.
§ 9 Val av föreningens, tillika styrelsens, ordförande
Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå, valdes till föreningens ordförande
för 2020.
§ 10 Val av styrelseledamöter
Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå, omvaldes som ledamot till 2022.
Ulrika Strandroth Frid, Lidköping, Åsa Granat, Borlänge, Malin
Aronsson, Kungsbacka, och Håkan Sandahl, Ulricehamn, kvarstår som
ledamöter till 2021
§ 11 Val av ersättare
Bengt Flykt, Bräcke, och Fredrik Geijer, Trelleborg, omvaldes som
ersättare till 2022.
Rickard Sundbom, Södertälje, kvarstår som ersättare till 2021.
§ 12 Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Madeleine Andersson, Vadstena, och Harry
Lundin, Laxå.
§13 Val av valberedning
Anders Andersson, Eda (ordf), Martin Andreae, Norrköping och
Joachim Danielsson, Uppsala, omvaldes som ledamöter i
valberedningen.
§14 Beslut om budget 2020
Kassör Håkan Sandahl redovisade förslaget till budget för år 2020.
Årsmötet godkände budgeten för år 2020.
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§15 Fastställande av årsavgift 2021
Årsmötet beslutade att årsavgiften skulle vara oförändrad. Årsavgiften
uppgår till 500 kr.
§16 Information om vårkonferensen 2021
Ordförande Kristina Sundin Jonsson informerade kort om
vårkonferensen den 25-26 mars 2021.
§ 17 Information om föreningens internationella arbete
Under 2019 gavs möjligheten till två medlemmar att delta i ICMA
Annual Conference; Gunnel Gyllander, Härjedalen, och Karin
Ahnqvist, Robertsfors.
Gunnel lämnar en muntlig rapport från konferensen.
§18 Fastställande av verksamhetsplan 2020-2021
Ordförande Kristina Sundin Jonsson redovisade förslaget till
verksamhetsplan 2020-2021. Årsmötet beslutade fastställa
verksamhetsplanen.
§ 19 Övriga frågor
Kassör Håkan Sandahl lämnar en kort lägesrapport om den
ekonomiska situationen innevarande år. Föreningen kommer sannolikt
att drabbas av kostnader för den inställda vårkonferensen.
§20 Avslutning
Ordförande för årsmötet, Martin Andreae, tackade för visat intresse
och förklarade därefter årsmötet för avslutat.
Sekreterare

Åsa Granat
Borlänge

Justeras

Gunnel Gyllander
Härjedalen

Marita Skog
Säter

