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Protokoll fört vid ordinarie föreningsmöte för
Kommunalekonomernas förening den 16 augusti 2016
i Malmö
§1

Mötets öppnande

Föreningens ordförande Annika Hellberg förklarade mötet öppnat och presenterade
styrelsen för det år som varit.
§2

Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet valdes Staffan Moberg. Till sekreterare för mötet valdes
Anne-Marie Westin.
§3

Val av två justeringsmän

Till att justera dagens protokoll valdes Berit Tjernström och Jenny Vikström.
§4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
§5

Verksamhetsberättelse för 2015

Annika Hellberg föredrog verksamhetsberättelsen för 2015, (bilaga 1).
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§6

Revisionsberättelse 2015

Revisionsberättelsen för 2015 föredrogs och lades till handlingarna, (bilaga 2).
§7

Fastställande av resultat- och balansräkning för 2015

Resultat och balansräkning för 2015 fastställdes och lades till handlingarna, (bilaga 3).
§8

Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.
§9

Ersättning till styrelse och revisorer

Beslutades att inget arvode ska utgå till styrelse. Ersättning till revisorer utgår enligt
avtal.
§ 10

Fastställande av övergripande verksamhetsplan till och med 2017

Övergripande verksamhetsplan fram till och med 2017 fastställdes, (bilaga 4).
§ 11

Fastställande av styrelseinstruktion

Styrelseinstruktion fastställdes och lade till handlingarna, (bilaga 5).
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§ 12

Bestämmande av årsavgift

Beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 350 kr per kalenderår. För
studerande och pensionärer är medlemsavgiften175 kr per kalenderår.
§ 13

Val av styrelse

Valberedningens ordförande Anders Haglund presenterade valberedningens förslag
Ordförande och ledamöter valda på föreningsmöte 2015 tom föreningsmöte 2017
Annika Hellberg, Vallentuna kommun
Ordförande
Styrelseledamöter

Samuel Lundqvist, Skellefteå kommun
Jörg Bassek, Borlänge kommun
Åsa Högberg, Region Gotland

För tiden fram till och med föreningsmöte 2017 valdes följande ledamot:
Styrelseledamot

Roland Almqvist, Stockholms universitet, IKE, 1år

För tiden fram till och med föreningsmöte 2018 valdes följande ledamöter:
Vice ordförande

Charlotte Karbassi, Region Skåne, 2 år

Styrelseledamöter

Dan Jonasson, Trollhättans stad, 2 år
Stefan Tengberg, Varbergs kommun, 2 år
Niklas Anemo, Ulricehamns kommun, 2 år
Åsa Hedin-Karlsson Region Östergötland, 2 år

§ 14

Val av revisor

Till revisor respektive revisorssuppleant valdes:
Revisor

Lise-Lotte Sjöö, auktoriserad revisor
Grant Thornton

Revisorssuppleant

Karin Bäckström, auktoriserad revisor
Grant Thornton

§ 15

Val av valberedning

Till valberedningen valdes följande funktionärer:
Ordförande

Anders Haglund, PwC

Ledamöter

Lennart Fromegård, Region Örebro län
Christina Olsson, PWC
Pia Lindvall Bengtsson, Osby kommun

Suppleant

Eric Carlsson, Sundsvalls kommun
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§ 16

Till föreningsmötet väckta ärenden

Inga väckta ärenden finns.
§ 17

Övriga frågor

Förslag till nominering av Peter Tellberg till hedersmedlem med följande motivering
Peter Tellberg har verkat i föreningens styrelse från 2012 som vice ordförande och
från maj 2013 till augusti 2015 som ordförande.
Peter Tellberg har aktivt bidragit till att vidareutveckla föreningen med fokus på att
lägga fast en vision för föreningen och få föreningen att växa. Vid föreningsmötet
2014 antogs Vision 2025 KEF lyfter kommunalekonomerna! Visionen vill förmedla
riktningen i att föreningen ska lyfta kommunalekonomen både som individ och som
yrkesgrupp. Visionen innehåller de tre fokusområdena kompetens, opinion och
yrkesroll. Dessa utgör sedan utgångspunkten för föreningens årliga verksamhetsplan.
Under Peters ledning har föreningen vuxit i såväl medlemsantal som verksamhetens
omfattning och antal anställda inom kansliet.
Ytterligare ett motiv är att det är en tradition att tidigare ordföranden blivit
hedersmedlem som ett bevis på medlemmarnas uppskattning av det ideella arbete
som ordförande lagt ner på föreningen.
Föreningsmötet beslutar att utse Peter Tellberg till hedersmedlem.
Annika Hellberg avtackade avgående ledamöter Kristina Bertow och Annika
Wallenskog.
§ 18

Avslutning

Föreningsmötet förklarades därefter avslutat

Vid protokollet

Anne-Marie Westin

Staffan Moberg

Justeras:

Berit Tjernström

Jenny Vikström
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Bilagor:
1.

Verksamhetsberättelse

2.

Revisionsberättelser för 2015

3.

Resultat- och balansräkning för 2015

4.

Övergripande verksamhetsplan tom 2017

5.

Styrelseinstruktion

