
   
 
 
 

Protokoll styrelsemöte 

Dag och tid: 2021-08-03 kl. 18.00-19.00 
Plats: Teams 

Närvarande 
Johan Büser, ordförande  Klara Ellström, vice ordförande 
Thomas Åkesson, kassör  Susanne Wismén, sekreterare 
Bengt Hackberg  Anders Davidsson 
Helena Norin (från kl. 18.40) Britt-Marie Öjstrand 
Kjell Bergkvist  Andreas Sjögren 
Nils Alesund, Adjungerad  Ann-Sofie Eriksson, SKL 
Frånvarande: 
Simon Chrisander, Anna Hadenius, Niklas Daoson, Helena Berg 

1. Mötets öppnande 
Johan hälsar välkommen och det görs en kort presentationsrunda för vår nya 
styrelsemedlem, Britt-Marie. 
 

2. Val av justerare 
Ann-Sofie Eriksson 
 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkänns 
 

4. Föregående protokoll 
a) AU-möte 2021-06-28 
b) Styrelsemöte 2021-05-04  

Båda protokollen läggs till handlingarna. 

5. Rapporter 
Hemsidan är nu i gång efter mycket strul. 
 

6. Ekonomi 
Thomas redovisar kort om ekonomin. Årsmötet kostade 72.000 kr. deltagaravgifterna 
täckte evenemangskostnaden. Medlemsavgifter som kommit in i år är ca 358.000 kr, 
något lägre än tidigare år och detta på grund avhopp från några kommuner. På kontot 
finns i dagsläget ca 1,1 miljon. 
 

7. Genomgång av programmet och genomförandet av höstens möte i Göteborg. 
Enligt de rekommendationer som finns är det helt möjligt att anordna höstens möte 
som ett fysiskt möte. 



   
 
 
Hotell Post ser till att Corona anpassa lokaler och på restaurangen serveras exempelvis 
inte buffé utan bordsservering med begränsning av antalet personer per bord. 
 
Det kan gå att styra om till digitalt möte om det blir nya restriktioner. Kostnader för att 
ställa in konferensen i ett sent skede om det tex skulle bli få deltagare eller om nya 
restriktioner gör det omöjligt att genomföra fysiskt, kan bli stora för föreningen. 
 
Nils kollar vad det kan kosta att filma föreläsningarna och lägga ut i efterhand för de 
som inte kan vara med på mötet. 
 
Styrelsen tar beslut att göra ett försök att genomföra höstmötet fysiskt i Göteborg. 
 
Nils går igenom det preliminära programmet. Kan ev. ämnet översvämningar kunna 
ingå i studiebesök A? 
 

8. Digital föreläsning mellan höstmötet 2021 och årsmötet 2022? 
Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. Bra om vi kan ha digitala möten mellan våra 
fysiska möten med intressanta ämnen. 
 

9. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir i Göteborg den 5 oktober kl. 18.00 den, därefter middag. 
 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

11. Mötet avslutas 
 


