
 

  

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2019 
Kommunalekonomernas förening krets 9 

 

Antal medlemmar 
Antal medlemmar i föreningen, krets 9, har uppgått till 279 stycken år 2019 (229 
stycken år 2018), vilket är en procentuell ökning från år 2018 med 22 %. 

 

Verksamhet 
Den 23-24 maj 2019 arrangerade styrelsen i krets 9 en konferens för sina medlemmar 

och andra intresserade på Savoy hotell i Luleå, i samband med kretsens årsmöte. 

Rubriken för konferensen var ”Politik och ekonomi i samverkan”, där Marcus 

Oscarsson, politisk kommentator, agerade som moderator och föreläsare. Vid 

konferensen deltog 111 personer och den bokade lokalen var fullsatt. Konferensen 

inleddes och avslutades med en gemensam lunch. Under konferensdagarna fick 

deltagarna lyssna till många intressanta föreläsare från bland andra Sveriges 

kommuner och regioner (SKR), Luleå kommun och Region Norrbotten. De fick också 

lyssna till en paneldebatt mellan ledande politiker och tjänstemän från kommun och 

region. Efter årsmötet som hölls i direkt anslutning till den avslutade konferensen, 

kunde medlemmarna avnjuta en god middag. 

 

I samband med SKR:s bokslutsdag i Umeå arrangerade kretsen mingel med middag 

på Gotthards restaurang där 12 medlemmar deltog. Arrangemanget med mingel och 

middag har blivit ett årligt återkommande inslag som uppskattas bland ekonomer 

inom kommuner och regioner i vår landsända.  

 
Ambitionen med kretsens aktiviteter är att skapa en arena för nätverkande bland våra 

medlemmar och att erbjuda aktuella föreläsningar och kurser på lokal nivå i Norr- och 

Västerbotten. Arbetet med att skapa dessa förutsättningar fortsätter under 

kommande verksamhetsår. Planeringen av årsmöteskonferensen 2019 startades 

redan under tidig höst 2018 för att få möjlighet att boka attraktiva föreläsare som ger 

våra medlemmar möjlighet till omvärldsbevakning, nya kunskaper och synsätt.  

 
 



 

 
 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

Medlemmar i styrelsen har under år 2019 varit: 

Ordförande, Carina Jenslid, Region Norrbotten  

Ledamot, Eric Lundström, Lycksele kommun 

Ledamot, Patrick Nystedt, Skellefteå kommun 

Ledamot, Lena Lövgren, Region Norrbotten 

Ledamot, Jeanette Larsson, Kalix kommun 

Ledamot, Jan Öström, Luleå kommun 

 

Styrelsemöten har hållits via telefon. 

 

Resultat och balansräkning 
 

Föreningen har en stabil ekonomi med ett upparbetat eget kapital som uppgår till 232 723 

kronor per den 31 december 2019 (190 010 kronor per 2018-12-31). Årets resultat uppgick till 

ett överskott på 42 713 kronor, se bilaga. Överskottet beror till största delen på ett högt 

deltagande vid årsmöteskonferensen. Styrelsen beslutade om att hålla en hög nivå på 

föreläsare och en anpassad deltagaravgift till årsmöteskonferensen för att locka många 

medlemmar att delta och bidra till att skapa en bred arena för nätverkande i vår norra 

landsända. 

 

 

 

 

Carina Jenslid  Eric Lundström  Jan Öström 

 

 

 

 

Lena Lövgren  Jeanette Larsson Patrick Nystedt 
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