
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 Södra kretsen 

 
Inbjudan till  
 
Årsmöte med  
Södra kretsen av Kommunalekonomernas förening 
 
Tisdagen den 3 december 2019 kl 12:00 på Scandic Stortorget, Stortorget 15 i 
Malmö. Årsmötet genomförs i anslutning till KEF:s kurs om bemanningsekonomi.  
Du är så klart välkommen till årsmötet utan deltagande i kursen. 

 
Dagordning 
1. Mötet öppnas och fastställande av dagordning 

2. Val av ordförande och sekreterare till mötet 

3. Val av justeringsmän 

4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 

5. Ekonomisk rapport 

6. Fastställande av verksamhetsperiod 

7. Val av ordförande 

8. Val av styrelse 

9. Val av valberedning 

10. Övriga frågor 

11. Avslutning 

Verksamhetsberättelse skickas ut tillsammans med denna inbjudan. 
 
Flera av styrelsemedlemmarna slutar i och med årsmötet. Nya ledamöter behövs! 
Om du är intresserad av detta trevliga uppdrag eller har förslag på någon annan 
intresserad, kontakta gärna valberedningen: Pia Lindvall Bengtsson, KomRedo AB, 
tel 0705-396630 e-post 047951033plb@gmail.com och Åke Grönvall, Vellinge 
kommun. 
 
Valberedningens förslag bifogas. 
 
Inget val av revisorer behövs då kretsens räkenskaper revideras av föreningens 
centrala revisorer. 
 
Det behövs ingen särskild anmälan till årsmötet och någon avgift debiteras inte.  
Välkommen! 

Agneta Sjölund, ordförande 
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Kommunalekonomernas Förening 
Södra kretsen 
 

Verksamhetsberättelse – för tiden 21 april 2017 
till 3 december 2019  
 

Styrelse 
Kretsens styrelse har under denna period haft följande sammansättning: 
Agneta Sjölund, Malmö stad, ordförande – Bo Gertsson, BOGEKO konsult, 
sekreterare – Anette Sturesson Karlskrona kommun, ekonomiansvarig – 
Fredrik Lindahl, Region Skåne och Henrik Heyman, Malmö stad och som 
suppleanter – Ann Lindvall Lundgren, Lunds Universitet och Anna 
Falkenstam, Åstorps kommun (tidigare Kristianstads kommun) samt som 
adjungerad ledamot – Annika Frisell, Eslövs kommun. 
 
Styrelsen har under perioden haft elva sammanträden. 
 
Aktiviteter 
Kretsen har under perioden planerat och genomfört följande aktiviteter: 
 

Datum Aktivitet Antal 
deltagare 

2017-04-21 Bemanningsekonomi 30 

2017-05-18 Inspirationsseminarium om intern 
kontroll, After Work 

22 

2017-12-06—07 Skånes ekonomidagar, Helsingör 130 

2018-02-28 Ny sydsvensk kommunindelning, After 
Work 

19 

2018-05-15 Korruption i offentlig verksamhet, After 
Work, PwC 

20 

2018-12-05—06 Skånes ekonomidagar, Helsingör 100 

 
Uppsatstävling 
Kretsen har inbjudit till uppsatstävling för studerande vid Lunds Universitet 
och Högskolan Kristianstad både 2017 och 2018.  
 
Vinnare 2017 blev Alexandra Müller och Alexander Jakobsson, Lunds 
Universitet, med uppsatsen ”…det är mission impossible nästan” - En 
kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för 
effektivitet och kvalitet i arbetet  och 2018 segrade Ebba Engdahl och 
Jacqueline van der Bilt, Högskolan i Kristianstad med uppsatsen 
”Kommunal revision - Den outforskade relationen mellan förtroendevalda 
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och externa revisorer”. Kretsen har beslutat att inte ha någon 
uppsatstävling 2019. 
 
Medlemsutvecklingen 
Antalet kretsmedlemmar har under perioden minskat från cirka 665 till 605 
medlemmar. Kretsen är föreningens tredje största efter Stockholms- och 
Göteborgskretsarna. Totalt har föreningen för närvarande cirka 4 500 
medlemmar. 
Från 2016 är en rutin införd som innebär att kretsen skickar ett ”lokalt” 
välkomstbrev till alla nya medlemmar med bl a kontaktuppgifter till 
kretsstyrelsen. 
 
Ekonomi 
Kretsen har under verksamhetsperioden haft ett flertal arrangemang, 
konferenser och After Work sammankomster. En förmånlig och attraktiv 
prissättning har gett många deltagare, även om det känns att 
medlemmarna har allt svårare att delta i arrangemang, både tidsmässigt 
och av ekonomiska skäl. Kretsen har en god ekonomi med ungefär 
oförändrat kapital som i nuläget är cirka 249 kkr. Skånes Ekonomidagar är 
en viktig inkomstkälla för kretsen.   
-- 
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Valberedningen  
KEF krets 4 (Skåne-Blekinge) 
Nuvarande styrelse: 

Agneta Sjölund ordförande (Malmö stad) 

Ledamöter: 

Bo Gertsson (BOGEKO konsult) 

Henrik Heyman (Malmö stad) 

Fredrik Lindahl (Region Skåne) 

Anette Sturesson (Karlskrona kommun) 

Suppleanter: 

Ann Lindvall Lundgren (Lunds Universitet) 

Anna Falkenstam (Åstorps kommun) 

 

Agneta Sjölund och Bo Gertsson har avsagt sig omval. 

 

Valberedningens Förslag:  

Nyval: 

Henrik Heyman, förslag som ny ordförande (Malmö stad) 
 

Omval: 

Fredrik Lindahl (Region Skåne) 

Anette Sturesson (Karlskrona kommun) 

Ann Lindvall Lundgren, suppleant (Lunds Universitet) 

Anna Falkenstam, suppleant (Åstorps kommun) 
 

Nyval: 

Maria Bylund, ekonomichef Höganäs kommun 

Jörgen Petersén, ekonomichef Skurups kommun 

 

2019-10-30 

Pia Lindvall Bengtsson  Åke Grönvall 

 


