Protokoll Årsmöte med KommITS
Dag: Onsdagen den 25 maj 2016
Tid: Kl. 17:00 – 17:30
Plats: Clarion Malmö Live

§1

Mötets öppnande

Årsmötet förklarades öppnat av föreningens ordförande Torbjörn Larsson, Falkenbergs
kommun.

§2

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande för dagens förhandlingar valdes Lars Flintberg Sandvikens kommun
Till sekreterare att föra dagens protokoll valdes Anette Knutsson, Strömstads kommun

§3

Val av justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Claes Wallin, Bollebygds kommun och Jan Enerhall,
Sandvikens kommun.

§4

Upprättande av röstlängd

Röstlängd samma som Digitaliseringsdagarna 2016 deltagande medlemskommuner – en
röst per kommun.

§5

Godkännande av dagordning

Dagordningen lästes upp och godkändes.

§6

Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Kallelse till årsmötet tillsammans med handlingarna skickades ut den 14 april 2016 via
KommITS webb www.kommits.se samt via e-mail till samtliga medlemskommuner.
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§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015/2016

Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

§8

Ekonomiska rapporter 2015/2016, fastställande resultat- o balansräkning

Mariane Olofsson kommenterade de ekonomiska rapporterna.
Mötet beslutade att godkänna och fastställa balans- och resultaträkningen, Bilaga 2 och 3.

§9

Revisionsberättelse 2015/2016

Revisionsberättelsen för 2015-03-01 – 2016-02-29 lästes upp och godkändes.

§ 10

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för perioden 2015-03-01– 2016-02-29.

§ 11

Valärenden

Styrelseledamöter och ersättare
Nedanstående förslag valdes av årsmötet
Ordinarie:
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Åke Nygren, Leksands kommun
Torbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Christian Bonfré, Svenljunga kommun

omval
omval

2016-2018
2016-2018
2015-2017
2015-2017
2015-2017

omval

2016-2018
2015-2017
2015-2017
2015-2017

omval

2016-2017

Suppleanter
Jörgen Sandström, SKL
Lotta Nordström, Nacka kommun
Roger Nilsson, Ystads kommun
Marie Fryklöf, Östersunds kommun
Revisor och ersättare
Ordinarie
Clas Wallin Bollebygds kommun
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Ersättare
Sofia Walldner, Tanums kommun

nyval

2016-2017

Ledamöter i valberedningen
Mötet beslutade att utse Britt-Inger Berntsson, Uddevalla kommun och Lennart Smith,
Gävle kommun till valberedning.

§ 12 Årsavgift 2017/2018
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift på 2000 kr per medlem. Mötet godkände förslaget.

§ 13

Verksamhetsplan och Budget 2016/2017

Torbjörn Larsson kommenterade Verksamhetsplan. Bilaga 4.
Marianne Olofsson kommenterade Budget för 2016-2017. Bilaga 5.
Mötet godkände Verksamhetsplan och Budget för 2016-2017.

§ 14

Motioner

Det hade inte inkommit några motioner till mötet.

§ 15

Övrigt

Det fanns inga övriga frågor

§ 16

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Sandviken 2016-

Strömstad 2016-04-25

____________________________
Lars Flintberg
Ordförande

__________________________
Anette Knutsson
Sekreterare

Bollebygd 2016-

Sandviken 2016-

____________________________
Claes Wallin
Justerare

__________________________
Jan Enerhall
Justerare
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Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse:
Allmänt
Under verksamhetsåret har föreningen haft två konferenser, KommITS
Digitaliseringsdagar 2015 som genomfördes på Clarion Hotel Post i Göteborg den 5-7
maj och “KommITS Teknikdagar” som genomfördes i Stockholm den 14-15 oktober
2015.
Medlemsantalet har under verksamhetsåret varit 166 kommuner. Styrelsen ser gärna
att förslag kommer från medlemmarna om hur vi kan arbeta för att ytterligare öka
samverkan mellan våra medlemskommuner eller annat medlemmarna vill påverka.
Föreningens mål är:
”Att bidra till att medlemmarna uppnår en effektiv kommunal verksamhet med
hjälp av IT”
Målet ska uppnås genom att:
1. Förse medlemmarna med kommunrelaterad IT-information
2. Bidra till samverkan mellan kommuner i IT-projekt och skapa
förutsättningar för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte
3. Skapa ökad insikt om IT:s betydelse i den kommunala verksamheten
4. Vara kanal för leverantörer, myndigheter och andra organisationer
för informationsutbyte och dialog.
Från och med våren 2014 genomför föreningens styrelse själv konferenserna med viss
hjälp av företaget Konstella och hotellen där konferenserna arrangeras.
Föreningens kansli, ekonomi och administration av föreningens webbsida
www.kommits.se sköts av föreningens styrelse.
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Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Torbjörn Larsson, ordf., Falkenbergs kommun
Christian Bonfré, v ord., Svenljunga kommun
Anette Knutsson, sekr., Strömstads kommun
Marianne Olofsson, kassör, Munkedals kommun
Åke Nygren, Leksands kommun
Jörgen Sandström, SKL
Ann Charlotte Nordström, Nacka kommun
Roger Nilsson, Ystads kommun
Mari Fryklöf, Östersunds kommun

Styrelsearbetet
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten och har träffats vid 2 tillfällen under
verksamhetsåret för planering utöver konferenstillfällena. Styrelsemötena
genomförs i första hand som telefonmöten.
Utöver styrelsemötena så har styrelsen under året varit indelad i
följande arbetsgrupper.
Programrådet arbetar med att vaska fram namn på intressanta huvudföreläsare och
ta emot förslag på föredrag, granska dem och sätta ihop programtablån inför våra
konferenser. Till varje konferens utses en ”konferensgeneral” som har
huvudansvaret för konferensen i styrelsen och som är kontaktperson gentemot
hotel och eventuell partner som hjälper oss med praktiska ting.
Redaktions- och webbrådet har som uppgift att arbeta med innehållet i tidningen
tillsammans med Ulf Benkel, Benkpress, som skriver artiklarna till tidningen och att
granska tidningen innan utgivning. Styrelsen ser det som viktigt att utveckla
tidningens innehåll för att visa på det som händer ute hos kommunerna. Tidningen
distribueras till alla Sverieges kommuner.
Internationella rådet som arbetar med våra vänföreningar och
samarbetsorganisationen LOLA. Föreningen representeras av rådet i samband
med LOLA:s arbetsmöten.
Leverantörsråd som ansvarar för föreningens kontakter med leverantörer inför
våra konferenser.
Avtalsgrupp som arbetat med exempelvis avtalet med vår partner Konstella.
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Konferenser
KommITS Digitaliseringsdagar 2015 genomfördes den 5-7 maj på Clarion Hotel Post I
Göteborg.
Årets tema var ”Digitaliseringen utvecklar välfärden” där fokus riktade in sig på
säkerhet och de krav som användarna och medborgarna ställer på kommunerna när
de blir öppnare och mer tillgängliga med de digitala tjänsterna. Vi hade några riktiga
guldkorn: Entreprenören Darja Isaksson, supertalang och superkommunikatör enl.
tidningen Resumé, Torkil Sköld om det personliga ledarskapet över sig själv och där
Jan-Boris Möller vände uppochner på allt som hade med matlagning att göra, detta
tillsammans med SKL, Västragötalandsregionen och regeringsdepartementets planer
och budskap. Detta tillsammans med 70 utställare (30 företag) och totalt c:a 190
besökare gjorde det till en mycket uppskattad konferens. Det internationella bidraget
2015 var från våra systerföreningar i USA, Storbritannien, Holland och Belgien.
I samband med konferensen hölls föreningens årsmöte.
Under middagen så delade KommITS som vanligt ut några priser. Årets pristagare var:
Årets IT-person 2015: Nils Knutsson. Motivering: Tilldelas priset som ”Årets IT-person
2015” för sitt outtröttliga engagemang och intresse för kommunal IT i flera decennier.
Få personer har den djupa och breda kunskap som Årets IT-person inom kommunal IT i
Sverige
Årets IT-projekt 2015: "Av Datainspektionen godkänd användning av Googles verktyg i
Skolan.” Motivering: Simrishamns kommun har som första kommun i Sverige på ett
föredömligt och prejudicerande sätt fått godkännande av
Datainspektionen att använda Googles verktyg i sin skolverksamhet.
KommITS partner 2015: DuoSTATION. Motivering: Årets partner är välkänd bland

våra kommuner och bidrar alltid till att göra våra konferenser till den bästa
mötesplatsen för kommunala IT-frågor.
Christian Bonfré
Konferensgeneral 2015

KommITS Teknikdagar 2015
2015-års Teknikdagar arrangerades 14–15 oktober på konferensanläggningen 7A
Odenplan i Stockholm. Temat var molnet, dess möjligheter och utmaningar, med
ett särskilt fokus på att integrera molntjänster med befintlig IT-miljö. Ett aktuellt
tema i tiden precis som tidigare år då temat för dagarna 2013 var säkerhet och
2014 var det mobilitet.
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Sammanlagt närmare ett 80-tal deltagare var på plats, från både kommuner och
leverantörer, och bland de ämnen som togs upp fanns självbetjäning, automation,
filåtkomst, e-legitimationer, mobila arbetsplatser, trådlösa nätverk, säkra
inloggningar och smarta kort.
Alla deltagare var mycket nöjda efter konferensen och vill gärna att det skall bli en
ny tillställning 2016. Det finns ett uttalat behov av denna typen av arrangemang
med lite mer teknisk inriktning.

Leverantörsaktiviteter 2015-2016
Vi har under verksamhetsåret träffat ett 50–tal leverantörer, mest i samband med
våra konferenser där vi tillsammans med våra medlemmar för ett givande utbyte
kring de produkter och tjänster som marknaden erbjuder. Vi ser positivt på att man
är väldigt engagerad i den kommunala sektorn och gärna lyssnar på våra önskemål.
Träffar med SKL 2015-2016
Förutom SKL´s medverkan på våra konferenser så försöker hela styrelsen eller
representanter för den träffa SKL några gånger om året. SKL stämmer av deras
tankar med oss och vi försöker att lyfta fram det som vi anser är viktigt i vår sektor.
Internationellt utbyte
KommITS har sedan flera år ett utbyte med systerföreningar i utlandet. I nuläget är det
de här:
SOCITM – England (Society of Information Technology Management,
www.socitm.gov.uk )
GMIS – USA (Government Management Information Sciences, www.gmis.org)
MISA/ASIM – Canada (Municipal Information Systems Association of Candada,
www.misa- asim.ca)
VIAG – Holland (De Veerinining van coordinattoren informatievoorziening an
Automatisering in nederlande Gemeenten, www.viag.nl)
ALGIM – New Zeeland (Association of Local Government Information Management
Inc, www.algim.org.nz)
V-ICT-OR – Belgien (The Flemish ICT Organisation, www.v-ict-or.be)
LOLA – Linked Organisations of Local Authorities, www.lola-online.org
MAV Technology – Australien
Vi bjuder in våra vänföreningarna till Digitaliseringsdagarna. Det står klart att vi arbetar
med ungefär samma frågor och kontakterna har varit uppskattade.

Rapport LOLA-arbetet 2015 – 2016 / V-ICT-or Belgien
KommITS ingår i en internationell grupp som heter LOLA (Linked Organisation of
Local Authority ICT Societies) Inom det sammarbetet ingår förutom KommITS, Viag
(Holland), V-ICT-or (Belgien), Socitm (Stor Britannien), GMIS (USA), ALGIM (Nya
Zeeland), MISA (Canada) och den senaste medlemmen MAV (Australien). Syfte med
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detta samarbete är att lära av varandra, jämföra med varandra och driva
gemensamma projekt.
Under verksamhetsåret 2015-2016 har ett fysiskt möte skett i Antwerpen samtidigt
som V-ICT-OR hade sin årliga konferens. Det som diskuterades då var bl.a om en
ansökan för ett EU-finansierat projekt som är en uppföljning och vidareutveckling
av The Citadell Movement-projektet som mynnat ut i en gemensam standard
(OSLO-standarden) för informationsutbyte. V-ICT-OR har nära kontakt med
kommissionen och är den part inom LOLA som har musklerna för att sätta ihop
ansökan.
I samband med detta internationella möte var kommITS styrelse med. Konferensen
pågick i 3 dagar i november där de internationella hade ett eget möte första dagen
för att gå igenom olika aktuella händelser i de egna länderna. Dag 2 var sedan
upplagd med hur Flandern (den flamlänska delen av Belgien) arbetat med sin
digitala agenda och presenterade deras 5-års digitaliseringsplan. Där visade man på
från statligt håll hur man ska involvera regioner och kommuner. Man tittar mycket
mot vad EU vill och hade bl.a talare från EU-kommissionen (Jean-Francois Junger)
som drog EU’s vision. Man visade också upp hur man kopplade ihop GEO-data med
data från städer för att få till en digitalisering som gynnar medborgarna.
Problematiken med interoperabiliteten togs upp där man försökte påvisa minsta
nämnare när det gällde information kring: Person, Företag, Service och lokation
(adress) och svårigheter / möjligheter kring detta.
Vi fick se deras syn på IoT och vikten att nätet klarar av detta i framtiden, -om det
ska vara en tjänst från stad/kommun eller företagstjänster (privat/public-service)
som ska bära detta. Mycket frågor och många utmaningar att lösa och den stora
frågan är om och hur man kan arbeta i samverkan eller om stat ska erbjuda detta.
V-ICT-OR agerar mycket som motor och plockar fram gemensamma
lösningar/strukturer som andra kommuner sedan kan utnyttja.
En gemensam frågeställning som vi fångade upp var bland annat: det nationella
eID’t - hur kan man göra? I Canada hade man löst det på ett eget sätt och Belgien
har ett. Detta var så intressant att vi beslöt att ta med detta på 2016 års
digitaliseringsdagar i Malmö.
Christian Bonfré
Internationellt ansvarig och
vice Ordförande KommITS

Rapport GMIS, Newport, Augusti 2015, USA:s internationella konferens
Till årets GMIS-konferens reste Roger Nilsson och Åke Nygren. Konferensstad var
Newport, Rhode Island på ö̈stkusten norr om NY i USA. En stad med många gamla
byggnader och rik historia, bl.a. så bodde Kennedy-klanen här. Varmt, 30 grader i
skuggan.
Internationella representanter fanns från MISA – Canada och KommITS – Sverige.
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GMIS konferens har samma upplägg som vi har i Kommits där keynotes och
breakout varvas. GMIS medmedlemmar från olika stater i USA, förmedlar sina
erfarenheter och man har alltid stort intresse från partners att ställa ut.
GMIS tar väl hand om sina besökare. Vi fick bland annat en rundtur i Newport där vi
guidades genom om staden och dess fantastiskt intressanta historia. Staden är särskilt
känd för segling och då synnerhet för tävlingen Americas cup.
Konferensen startades med en kick-off med Steve Uzzell, en Internationellt känd fotograf och
föredragshållare, hade en intressant genomgång av problemlösning med hur man tar
komplexa bilder som exempel med rubriken ”Open roads, Open minds: an exploration of
creative problem”.
Efter denna uppskattade inledning fortsatte konferensen med Jefferson Davis Howell,
professor från University of Texas tillika fd stridspilot från marinen som pratade om
ledarskap.”Never sterotype yuor subordinates; give them the attention and respect they rate
as individuals”.
Pratade med honom efteråt och han kände väl till både J-35 draken och AJ-37 viggen.
En hel del föredrag och paneldebatter handlade om bredbandsutbyggnad. Man är väldigt
avundsjuk på vår svenska modell där vi kommuner har möjlighet att göra egna stadsnät där
inte marknaden bygger. Dessutom så är de amerikanska operatörerna väldigt ovilliga att bygga
ut med fiber då man vill tjäna pengar på kopparn så länge det går.
Sammanfattningsvis kan man säga att deras konferens är väldigt lik vår och våra respektive
agendor i våra verksamheter är väldigt identiska.
Som avslutning bjöds vi på en fin middag på ett av de stora och vackra ”estates” som ger
området en vacker inramning.

Åke Nygren
KommITS Styrelse

Rapport Socitm konferens, England
Till årets Socitm konferens reste Christian Bonfré och Marianne Olofsson. Den ägde
rum 19 – 20 oktober. Konferensen var i Leicester som ligger ca 50 minuters bilresa
från Birminghams flygplats. En trevlig stad. Martin Ferguson, socitm, berättar att
priserna för konferensanläggning och hotellrum är mycket lägre utanför de större
städerna. Det får ta lite tid för deltagarna att ta sig till platsen där konferens hålls.
De flesta konferensdeltagarna bodde på ett hotell som låg bredvid
konferenslokalen. Vi bodde mer i centrum och fick en halvtimmes promenad
morgon och kväll.
Vi blev väl mottagna av Martin Ferguson, Socitms representant. Tyvärr hade våra
andra systerföreningar inte möjlighet att närvara på årets konferens.
Konferensmodellen är uppbyggd på samma sätt som för KommITS.
Kommundeltagare och utställare, tillsammans var vi ca 400 personer. Det var 39
företag som ställde ut. Lokalen var rymlig och lite svår att hitta i.
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Temat för konferensen var Reform to Revolution. Frågorna är desamma som vi har
i Sverige. Hur får vi ut information till invånarna, hur får vi veta vad
kommuninvånarna vill? Hur gör vi våra kommunala tjänster enklare och billigare?
Nadira Hussian, Socitms ordförande, pratade om ”Women in IT”. Hon arbetar för
att fler kvinnor skall få möjligheten att engagera sig och bli väl mottagna i det
digitala samhället. Vi i Sverige har kommit mycket längre vad gäller
representationen av kvinnor på olika befattningar.
I plenumsalen genomfördes föreläsningar och paneldebatt. Breakouts hölls vid 3
tillfällen och det var 4 breakout att välja på varje gång.
Företag och kommuner berättar om sina lösningar, delar med sig på vilket sätt de
har löst en viss fråga. T ex trådlös kommunikation till kommuninvånarna, kartor,
trafikinformation.
I utställardelen serverades lunchen och fika. Äta fick man göra på stående fot. På
måndagskvällen var det fin middag med underhållning. Vi placerades tillsammans
med Socitms ordförande.
Konferensen avslutades på tisdagseftermiddagen. Kvällen avslutades med en
middag tillsammans med Martin Furguson.
Tidig hemresa onsdags morgon, uppstigning vid fyratiden.
Som alltid när vi besöker våra systerföreningar har vi med oss idéer om vad vi skall
ta upp på vår nästa konferens.
Marianne Olofsson
KommITS styrelse

För styrelsen april 2016

Anette Knutsson
Sekreterare
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Bilaga 1
Medlemsförteckning 2016-02-28
Medlemsförteckning 2015-2016

Hjo kommun

Ale kommun

Hofors kommun

Alingsås kommun

Huddinge kommun

Alvesta

Hudiksvalls kommun

Avesta kommun

Hultsfreds kommun

Bjuvs kommun

Hylte kommun

Bodens kommun

Håbo kommun

Bollebygds kommun

Härryda kommun

Bollnäs kommun

Höganäs kommun

Borlänge kommun

Höglandets kommunalförbund

Borås kommun

Järfälla kommun

Botkyrka kommun

Kalmar kommun

Burlövs kommun

Karlshamn kommun

Båstads kommun

Karlskrona kommun

Danderyds kommun

Karlskoga kommun

Degerfors kommun

Karlstads kommun

Ekerö kommun

Katrineholms kommun

Eksjö kommun

Kommunförbundet ITSAM

Emmaboda kommun

Kristinehamns kommun

Enköpings kommun

Knivsta kommun

Eskilstuna kommun

Krokoms kommun

Eslövs kommun

Kungsbacka kommun

Essunga kommun

Kungälvs kommun

Falkenbergs kommun

Laholms kommun

Falköpings kommun

Leksands kommun

Falu kommun

Lerums kommun

Finspång

Lessebo kommun

Gagnefs kommun

Lidköpings kommun

Gislaveds kommun

Ljusdals kommun

Gnosjö kommun

Lomma kommun

Gotlands kommun

Ludvika kommun

Götene kommun

Luleå kommun

Göteborgs kommun

Lysekils kommun

GöLiSka kommunalförbund

Malung-Sälens kommun

Gävle kommun

Marks kommun

Hagfors kommun

Motala kommun

Halmstads kommun

Munkedals kommun

Haninge kommun

Munkfors kommun

Heby kommun

Mölndals kommun

Hedemora kommun

Nacka kommun

Herrljunga kommun

Nora kommun
Norrköpings kommun

Norrtälje kommun

Timrå kommun

Nykvarns kommun

Tingsryds kommun

Nyköpings kommun

Tjörns kommun

Nynäshamns kommun

Tommelilla kommun

Ockelbo kommun

Tranås kommun

Olofström kommun

Trelleborgs kommun

Orust kommun

Trollhättans kommun

Ovanåkers kommun

Trosa kommun

Oxelösund kommun

Tyresö kommun

Partille kommun

Täby kommun

Regionförbundet i Kalmar län

Töreboda kommun

Ronneby kommun

Uddevalla kommun

Sala kommun

Ulricehamns kommun

Sandvikens kommun

Umeå kommun

Sigtuna kommun

Upplands Väsby kommun

Simrishamns kommun

Upplands-Bro kommun

Sjöbo kommun

Uppvidinge kommun

Skellefteå kommun

Vadstena kommun

Skara kommun

Vallentuna kommun

SKL

Vara kommun

Skurups kommun

Varbergs kommun

Skövde kommun

Vaxholms stad

Smedjebacken

Vellinge kommun

Sollefteå kommun

Vetlanda kommun

Sollentuna kommun

Vårgårda kommun

Stenungsunds kommun

Vänersborgs kommun

Storumans kommun

Vännäs kommun

Strängnäs kommun

Värmdö kommun

Strömstads kommun

Värnamo kommun

Sundbybergs Stad

Västerås

Sundsvalls kommun

Växjö kommun

Svalövs kommun

Ystads kommun

Svedala kommun

Ånge kommun

Svenljunga kommun

Älvkarleby kommun

Sydnärkes IT-förvaltning

Åre kommun

Säffle kommun

Örebro kommun IT-avdelningen

Säters kommun

Örkelljunga kommun

Sävsjö kommun

Örnsköldsviks kommun

Söderhamns kommun

Östhammars kommun

Södertälje kommun

Östra Göinge

Sambo/Sölvesborg

Öståkers kommun

Tanums kommun

Östersunds kommun

Tibro kommun
Tidaholms kommun
Tierps kommun
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KOMMITS
RESULTATRAPPORT 2016-02-29

Konto Benämning
INTÄKTER
3010 Medlemsavgifter
3020 Konferens
3740 Öresutjämning
3990 Egna medel
SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER
5800 Reskostnader
5810 Reskostnader övriga
5820 Hotellkostnader
5870 Internationellt/Lola
5880 Representation/Besök internationellt
5915 Hemsida/IT
6150 Trycksaker/Kopiering
6211 Telefonmöten
6250 Porto/Postens avgifter
6310 Företagsförsäkringar
6430 Möteskostnader/Lokaler m m
6530 Redovisningstjänster
6570 Bankkostnader
6590 EU-projekt
6990 Diverse övriga kostnader
6992 Medlemsaktivitet
6997 Stipendium
6998 Projektplanering/Studieresa
SUMMA KOSTNADER
8300 Ränteintäkter
8999 Redovisat resultat
ÅRETS RESULTAT

Resultat
2016-02-29

Budget
2015/2016

332 000,00
668 091,75
0,00
0,00
1 000 091,75

330 000,00
100 000,00
0,00
250 000,00
680 000,00

-34 926,00
0,00
-28 048,00
-201 194,72
-10 000,00
-16 555,00
-86 162,50
-6 849,69
-4 520,00
-922,00
-16 144,00
-19 241,00
-1 216,50
0,00
-30 637,00
0,00
0,00
-52 886,00
-509 302,41

-30 000,00

214,25
491 003,59
0,00

-30 000,00
-110 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-25 000,00
-5 000,00
-1 000,00
-15 000,00
-23 000,00
-2 000,00
-250 000,00
-35 000,00
-50 000,00
-9 000,00
-60 000,00
-675 000,00
-5 000,00
0,00
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KOMMITS
BALANSRAPPORT 2016-02-29

Konto

Benämning

TILLGÅNGAR
1510
Kundfordringar
1790
Interimsfordringar
1920
Postgiro
1930
Checkräkningskonto
1940
Sparkonto
SUMMA TILLGÅNGAR

Ing balans
2015-02-28

Perioden

Utg balans
2016-02-29

0,00
0,00
0,00
237 012,10
1 231 827,33
1 468 839,43

0,00
0,00
0,00
-233 668,66
724 672,25
491 003,59

0,00
0,00
0,00
3 343,44
1 956 499,58
1 959 843,02

-756 374,22
-712 465,21
-1 468 839,43

0,00
-491 003,59
-491 003,59

-756 374,22
-712 465,21
-1 468 839,43

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-1 468 839,43

-491 003,59

-1 468 839,43

0,00

0,00

491 003,59

EGET KAPITAL, SKULDER
Eget kapital
2083
Eget kapital
2099
Redovisat resultat
Eget kapital
Skulder
2440
2990

Leverantörsskulder
Interimsskulder

SUMMA EGET KAPITAL, SKULDER
ÅRETS RESULTAT
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KOMMITS verksamhetsplan år 2016-2017
KOMMITS kommer att under verksamhetsår 2016 - 2017 bedriva följande verksamheter:


Arbeta för att infria föreningens affärsidé ”KOMMITS mötesplatsen för kommunala IT frågor”



3-dagars konferens i maj.



Genomföra minst en 1-dagars konferens riktat mot specifika områden.



Arbeta för att genomföra ytterligare aktiviteter för våra medlemmar under året.



KOMMITS har för avsikt att ge ut 4 nummer av medlemstidningen.



KommITS kommer att upprätthålla föreningens internationella kontakter med sina
vänföreningar samt LOLA.



KOMMITS kommer att dela ut ett resestipendium till årets IT-personlighet från en
medlemskommun i samband med vårkonferensen 2016. Stipendiet är en resa till en
av våra vänföreningars årliga konferens.



KOMMITS kommer att fortsätta utveckla kontakten med SKL, Sambruk, SSNF och
andra organisationer med gemensamma syften som KOMMITS.



KOMMITS kommer att genomföra omvärldsbevakning bl a genom informella
möten med leverantörer inom vårt område, möten med andra organisationer
och föreningar.



Styrelsen kommer att träffas vid minst två tillfällen för verksamhetsplanering. I
övrigt genomförs styrelsemötena via telefonmöte ca en gång i månaden.



Styrelsen kommer att jobba för att uppnå uppsatt mål att ”KOMMITS ska ha 200
medlemmar 2017”.
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KOMMITS
Budget 2016-03-01--2017-02-28

Konto Benämning

Budget
2015/2016

Utfall
2015/2016

Budget
2016/2017

330 000,00
100 000,00
0,00
250 000,00

332 000,00
668 091,75
0,00
0,00

338 000,00
100 000,00

680 000,00

1 000 091,75

688 000,00

30 000,00
0,00
30 000,00
110 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
25 000,00
5 000,00
1 000,00
15 000,00
23 000,00
2 000,00
250 000,00
35 000,00
50 000,00
9 000,00
60 000,00

34 926,00
0,00
28 048,00
201 194,72
10 000,00
16 555,00
86 162,50
6 849,69
4 520,00
922,00
16 144,00
19 241,00
1 216,50
0,00
30 637,00
0,00
0,00
52 886,00

30 000,00
30 000,00
150 000,00
10 000,00
17 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
1 000,00
14 000,00
20 000,00
2 000,00
250 000,00
25 000,00
50 000,00
9 000,00
60 000,00

675 000,00

509 302,41

688 000,00

-5 000,00

214,25

0,00

491 003,59

INTÄKTER

3010
3020
3740
3990

Medlemsavgifter
Konferens
Öresutjämning
Egna medel

SUMMA INTÄKTER

250 000,00

KOSTNADER

5800
5810
5820
5870
5880
5915
6150
6211
6250
6310
6430
6530
6570
6590
6990
6992
6997
6998

Reskostnader
Reskostnader övriga
Hotellkostnader
Internationellt/Lola
Representation/Besök internationellt
Hemsida/IT
Trycksaker/Kopiering
Telefonmöten
Porto/Postens avgifter
Företagsförsäkringar
Möteskostnader/Lokaler m m
Redovisningstjänster
Bankkostnader
EU-projekt
Diverse övriga kostnader
Medlemsaktivitet
Stipendium
Projektplanering/Studieresa

SUMMA KOSTNADER

8300

Ränteintäkter

RESULTAT

