Protokoll Årsmöte med KommITS
Dag: Onsdagen den 6 maj 2015
Tid: Kl. 17:00 – 17:30
Plats: Post Hotel Göteborg

§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 Eva Ljungmark, Kungsbacka 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 2015 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 21 april 2015 via vår
webb www.kommits.se samt via e-mail till samtliga medlemskommuner.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013/2015
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Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet. Bilaga 1

§8

Ekonomiska rapporter 2013/2015, fastställande resultat- o balansräkning

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

§9

Revisionsberättelse 2013/2015

Revisionsberättelsen för 2013-09-01 – 2015-02-28 lästes upp och godkändes. Bilaga 3.

§ 10

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för perioden 2013-09-01 – 2015-02-28.

§ 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
omval
omval
omval

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

omval
nyval
omval
omval

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

omval

2015-2016

Suppleanter
Jörgen Sandström, SKL
Lotta Nordström, Nacka kommun
Roger Nilsson, Ystads kommun
Marie Fryklöf, Östersunds kommun
Revisor och ersättare
Ordinarie
Ove Frid, Mariestads kommun
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Ersättare
Claes Wallin, Bollebygds kommun

nyval

2015-2016

Ledamöter i valberedningen
Mötet beslutade att utse Britt-Inger Berntsson, Uddevalla kommun och Fredrik Nilströmer,
Ulricehamns kommun till valberedning.

§ 12 Årsavgift 2015/2016
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift på 2000 kr per medlem. Mötet godkände förslaget.

§ 13

Verksamhetsplan och Budget 2015/2016

Torbjörn Larsson kommenterade Verksamhetsplan och Budget för 2015/2016. Se bilaga 4
och 5.
Mötet godkände Verksamhetsplan och Budget för 2015-2016.

§ 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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Kungsbacka 2015-

Strömstad 2015-05-06

____________________________
Christian Bonfré
Ordförande

__________________________
Anette Knutsson
Sekreterare

Bollebygd 2015-

Sandviken 2015-

____________________________
Claes Wallin
Justerare

__________________________
Jan Enerhall
Justerare
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Bilaga 1

Verksamhetsberättelse 2013-2015
Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse:
Allmänt
Under verksamhetsåret har föreningen haft två konferenser, höstkonferensen 2013
som genomfördes i Upplands-Väsby på Hotell Scandic Infra City den 5-7 november
tillsammans med Sambruk och vårens konferens som kallades Kommits
Digitaliseringsdagar som genomfördes på Hotell Tylösand i Halmstad. Det har även
arrangerats två konferenser riktade mot IT-tekniker “KommITS Teknikdagar” som
genomfördes i Stockholm 24-25 september 2013 och 23-24 september 2014.
Från och med detta verksamhetsår kommer KommITs att arrangera en konferens per
år som kallas KommITS Digitaliseringsdagar. Konferensen vänder sig både till IT- och
verksamhetsfolk. I samband med denna konferens kommer Årsmötet att hållas. Det
kommer även att arrangeras någon eller några sammankomster som riktas mot en viss
målgrupp eller verksamhetsområde ex. KommITS Teknikdagar.
Medlemsantalet är idag 178 kommuner. Vi har under året ökat med 5 medlemmar. Vi
har tappat några kommuner och några har tillkommit, men vi har under de senaste
åren ökat med några medlemmar varje år. Styrelsen ser gärna att förslag kommer från
medlemmarna om hur vi kan arbeta för att ytterligare öka samverkan mellan våra
medlemskommuner eller annat ni 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.
Fram till och med höstkonferensen 2013 anlitade föreningen Timing Scandinavia i
Stockholm för genomförande av våra konferenser och produktion av vår tidning
KommITS. 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
Inge Hansson, Karlstad kommun
Roger Nilsson, Ystads kommun
Mari Fryklöf, Östersunds kommun

Styrelsearbetet
Styrelsen har haft 17 protokollförda möten och har träffats vid 3 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 den reporter 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 kommuner utöver medlemskommunerna. Under året har också gruppen
arbetat med att utveckla föreningens hemsida.
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 ex avtalet med vår partner Timing Scandinavia och
Konstella.
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Konferenser
Riksmötet 2013 hölls den 5-7 november på Hotell Scandic Infra City, Upplands-Väsby.
Under 3 dagar i november samlades drygt 200 deltagare från hela Sverige
tillsammans med partners och föreläsare på Scandic Infra City i Upplands-Väsby för
2013 års höstkonferens.
Konferensens röda tråd var ”att faktiskt genomföra och införa förändringar, dels
smarta system men också smarta arbetssätt”. Det presenterades idéer, lösningar och
tips som stöd i förändringsresan. Vi fick presenterat best practise och konkreta
beskrivningar av framgångsrika satsningar och hur infrastrukturen ska se ut för att
stödja utvecklingen. Allt från molnet till katalogen, mobila eller fasta enheter,
bredband, trådlöst och all annan teknik som måste finnas för att få det att fungera.

Vårkonferensen “KommITS Digitaliseringsdagar” 2014 hölls den 28-30 april på Hotell
Tylösand, Halmstad.
Den 28-30 april så samlades deltagare och utställare i Tylösand för KommITS
Digitaliseringsdagar 2014.
Konferensens tema var: Utveckla Attraktivt! Digitalisera Attraktivt! Leverera
Attraktivt!
”Tjänster och funktioner måste vara attraktiva för medarbetare, företag och
privatpersoner. Förväntan på smarta, enkla och nyttiga tjänster är större idag än
någonsin och kraven bara ökar. Många gamla tjänster och lösningar behöver ersättas
eller utvecklas och det finns svårigheter att möta upp med resurser, men också att
hålla samman alla spretiga önskemål.”
I samband med konferensen hölls också ett extra föreningsmöte där man beslutade
att ändra föreningens verksamhetsår till mars - februari. Detta innebär att föreningen i
fortsättningen kommer att ha sina årsmöten i samband med vårkonferenserna. Nästa
årsmöte blir alltså på vårkonferensen 2015.
Under middagen så delade KommITS som vanligt ut några priser. Årets pristagare var:
Årets IT-person 2014: Joakim Svärdström , f d VästKom.
Årets IT-projekt 2014: ”Processbaserad tjänsteutveckling” i Trollhättans stad.
KommITS partner 2014: Pulsen.
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KommITS Teknikdagar 2013 och 2014
Den 24-25 september 2013 och 23-24 september 2014 genomfördes KommITS
teknikdagar i Stockholm. Temat för dagarna 2013 var säkerhet och 2014 var det
mobilitet.
Tanken med dessa dagar är att medarbetare med stort tekniskt intresse ska få
träffa leverantörer och andra tekniker under två halvdagar för att gå på djupet i vår
dagliga IT-miljö. Formatet är begränsat till 60 deltagare och 10 leverantörer för att
underlätta kontakter och interaktion. En träff för dig som vill veta mer eller som vill
vara väl förberedd inför kommande utmaningar. Det är viktigt att ha rätt och
följsam teknik som stödjer våra verksamheters behov och krav.
Det var ett nästan fullsatt på första teknikerträffen och helt fullsatt på andra. Alla
deltagare var mycket nöjda efter konferensen och vill gärna att det skall bli en
återkommande tillställning.

Leverantörsaktiviteter 2013-2015
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 2013-2015
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
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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 (nya medlemmar i LOLA fr o m januari 2015)
Vi bjuder sedan några år tillbaka in vänföreningarna till vår-konferensen. Det står
klart att vi arbetar med ungefär samma frågor och kontakterna har varit
uppskattade.

Rapport V-ICT-or dec 2013
V-ICT-OR internationella konferens 2013
Till årets V-ICT-OR konferens reste Christian Bonfré och Marianne Olofsson.
Konferensen var på Het Godshuis som ligger i en liten by i närheten till Antwerpen
och Bryssel. Representanter från VIAG - Holland, Socitm - Storbritannien och
KommITS – Sverige.
Vi blev väl mottagna av Louis Massage, V-ICT-OR:s representant. Louis hämtade oss
på flygplatsen i Bryssel och fick transport till konferenshotellet. Nästa dag åkte vi till
kusten, över gränsen till Holland. Där åt vi goda musslor. Därefter fortsatte vi till
Antwerpen för en tur bland de fina byggnaderna. På kvällen åt vi god middag med
våra internationella vänner.
V-ICT-OR har en konferensdag. Alla deltagare har ca 1 timmas resa till
konferensen. Därför kan alla komma när konferensen startar och åka hem efter
middagen på kvällen. Lite ovanligt för oss från övriga Lola-medlemmar.
Konferensmodellen är uppbyggd på samma sätt som för KommITS.
Kommundeltagare och utställare. I utställardelen var det många besökare, ett
väldigt ”surr”. Lokalen för utställarna var kanske inte de bästa. Ljudnivån var hög.
I plenumsalen genomfördes föreläsningar och paneldebatt. Ordförande för V-ICTOR, Eddie Van der stock, hälsade alla välkomna.
En keynote var Johan Van der Waal – KING, tidigare medlem av VIAG,
systerföreningen i Holland. Han talade om vilka förväntningar medborgarna har på
den lokala ”regeringen” och hur vi kan arbeta tillsammans.
Hans Maertens - Generaldirektör VOKA - handelskammaren Västra Flandern
fortsatta på samma spår fast utifrån företagarna.
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Paneldebatt: Hur kan regeringarna arbeta bättre tillsammans för att förbättra
digitala tjänster? Är att ge upp en historia av att arbeta konstruktivt eller kollektivt?
Panel: Geert Mareels (Corve), Herman Callens (VVSG) Marnic De Meulemeester
(Open VLD), Kurt De Loor (s.pa), Bart Huybrechts (ställföreträdande chef
administrativa frågor på flamländska vice premiärminister och minister Geert
Bourgeois), Ward Kennes (CD&V)
Moderatorer: Eddy Van der Stock & Hedwig Daineffe (V-ICT-OR)
Därefter flera parallella sesionen och tillfälle till besök hos utställarna.
Avslutning med fin middag och underhållning. Underhållningen var säkert bra men
svår att förstå för oss utlänningar.
Nästa dag var det hemresa, återigen fick vi transport av Louis till Bryssel och vi fick
lite tid till rundvandring i stan.

Rapport GMIS, Savanna November 2014, USA internationella konferens

Till årets GMIS konferens reste Roger Nilsson och Marianne Olofsson.
Konferensstad var Savannah, Georgia, hamnstad på södra östkusten i USA. En stad
med många gamla byggnader och rik historia. Varmt och fuktigt klimat, 35 grader i
skuggan.
Representanter från MISA – Canada, ALGIM – Nya Zeeland och KommITS – Sverige.
GMIS konferens har samma upplägg som vi har i KommITS. Keynotes och breakout
varvas. GMIS medlemmar, från olika stater i USA, förmedlar sina erfarenheter i
flera breakout.
Stort intresse från partners att ställa ut detta år. Många internationella
leverantörer var representerade.
GMIS tar väl hand om sina besökare. Vi fick bland annat en rundtur i Savannah där
chauffören berättade om staden och dess fantastiskt intressanta historia. Staden är
även ökänd som ”The most hounted city” i USA, så en guidad spökvandring var
givetvis ett måste. Guiden berättade många otroliga berättelser om mord,
gengångare och spöken.
Vi var även på studiebesök i Savannahs hamn. En otroligt stor hamn med många
containers. De hade en utbildning för de som hanterar lastningen av containers, en
simulator där de fick träna att lyfta och lasta. Såg väldigt avancerat ut.
Konferensen startades med en kick-off med Thorton Maj, verkställande direktör på
IT Leadership Academy. Thornton Maj en respekterad futurist, rådgivare och
utbildare vars insikter om IT-strategi har skrivits om i Harvard Business Review, The
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Wall Street Journal, BusinessWeek och talrika IT-publikationer.
Efter Thortons kraftfulla inledning forsatte Dan O'Conner. Dan O'Conner är en
internationellt hyllad författare, talare och expert i kommunikation. Han är
specialiserad på specifika steg för steg, taktiska verktyg som deltagarna kan
omedelbart använda för att uppnå direkta resultat både på jobbet och i hemmet.
Konferensen i helhet höll väldigt högt tempo i god anda. Samsyn på den kommande
digitaliseringen var tydlig. Som europé blir man väldigt imponerad och inspirerad av
den vilja och självkänsla som deltagarna har när de levererar sina budskap inför alla
konferensdeltagare.
Vi bjöds på en ångbåts färd på Savannah River med mat och underhållning som
avslutningen på konferensen. Som sällskap denna kväll fick vi även några delfiner
lekfullt simmandes längsmed båten.

Rapport Viag konferensen November 2014
Samarbete och säkerhet i fokus på flamländsk IT-konferens.
I November 2014 hade vår flamländska systerorganisation V-ICT-OR sin årliga
konferens för erfarenhetsutbyte och kollegiala samtal. Ca 200 personer från
kommunal IT-verksamhet träffades för att ta del av ett fullspäckat program där
informationssäkerhet och IT-arkitektur låg i fokus. Jörgen Sandström och Inge
Hansson deltog i konferensen för Kommits räkning.
Det är spännande att se hur offentlig verksamhet i Belgien och även i Holland kan
klara av att samarbeta kring svåra frågor som infosäk och IT-arkitektur.
Där finns helt klart viktiga lärdomar att ta med sig hem, inte minst deras OSLOprojekt är värt ett besök. Översätt gärna sidan och inspireras
http://www.v-ict-or.be/kenniscentrum/OSLO
Konferensen hölls på den Belgiska landsbygden, inte långt ifrån där 1:a världskriget
hade sina värsta bataljer. För övrigt var det 100 år sedan kriget utbröt 2014 och det
uppmärksammades världen över men kanske särskilt i staden Yper som utplånades
under kriget men som sedan byggts upp igen efter det. Där finns också ett stort
minnesmuseum väl värt ett besök.

Rapport ALGIM Nya Zealand November 2014 (även årets internationella
LOLAkonferens)
Årets LOLA-konferens var i Auckland, Nya Zealand där ALIGM var värd.
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Konferensen pågick från den 24/11 till den 26/11 och där det internationella
programmet startade två dagar innan. Samtliga LOLA-medlemmsföreningar var där
tillsammans med Australien som ville se vad vi höll på med. Australien beslöt efter
mötet att ansöka att få vara med i LOLA, vilket de numera är.
Det internationella programmet började med en rundtur i staden som avslutades
med ett avslappat möte (i dåligt väder) på en av restaurangerna efter kustlinjen
strax utanför Auckland. Dag 2 bjöds det på en sightseeing på öarna utanför
Auckland i strålande sol och 25 grader varm med trevliga nedslag och diskussioner
runt omkring ställen på en av de populäraste öarna Waiheke och dagen avslutades
med middag i tornet i Auckland.
Konferensen inleddes av avgående ordförande ALGIM Mike Wanden och VDn för
Mike Manson. Sedan började Keynotarna prata. Larry Irving en fd rådgivare till
Clinton/USA som även var med i den internationella gruppen hade ett fantastiskt
tal om nu och framtiden gällande hur vi hanterar IT.
Highlights: Vi som kan använda IT är en minoritet som har ett enormt stort
försprång, ska hanteras ödmjukt. Nanodegrees, studier via MOOCs är ett framtida
(nutida) sätt att skaffa sig kunskap via gratis högskolestudier på
nätet/youtubeformat. BIGDATA: låt folket få tillgång till data och använda det på
annat sätt än ursprungligt tänk, så kommer världen att förändras. Idag producerar
vi lika stor mängd data på 2 dagar som ALL Data procerad innan 2003! Internet of
things och sensorer överallt kommer att göra så att världen kan använda resurser
bättre, exempel idag överbevattnar vi 30%, med sensorer kan vatten sparas och
användas bättre.
Andra intressanta ämnen som togs upp och påvisades var Drönare och dess
användningsmöjligheter idag inom kommunala verksamheter. 3D-skrivare och
framtiden för dessa som helt klart kommer att förändra världen.
Ian Apperly en Cloud-guru förordade ”kaosteorin” i spåren av BIG-data och data
från Internet of things, han förutspådde ”den nya världen” om exempelvis all data
blev öppen data… Och så fortsatte konferensen. Oerhört bra Keynote-talare varvat
med enkla breakoutsessioner.
Denna kväll avslutasdes på krigsmuseet med för en dans och sånguppvisning av
Maorier, ursprungsbefolkningen i Nya Zealand och sedan en Maoirisk middag med
plockmat med delikatesser av olika slag. Dag tvås kväll avslutades med en
galamiddag i Aucklands hamn där bl.a en kille med funktionsnedsättning som
desutom hette Kalkon både skämtade om sig själv (sitt namn) och hur världen ser
på honom, men med budskapet ”alla kan lyckas, kan jag så kan vem som helst!”
Fantastiskt bra och oerhört rörande!
Konferensen slutade med en talare från San Francisco, Shannon Spanhake en tjej
som visade upp hur staden hade jobbat med utstötta och folk från fängelser och
utbildat dessa i olika IT-kunskaper, hur de senare blev både attraktiva uppe i Silicon
Vally och egenföretagare… ett politiskt initiativ från borgmästaren som samlade
entusiastiska mäniskor som trodde på ”mäniskan”. ”Kommentar från en i Kanada:
Detta hade aldrig funkat i vår kommun, där en av traktens storbönder är
borgmästare… ”Hårda tag är det som gäller för att få bukt med utstötta!”.
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Vi hann givetvis med LOLA-möte och funderingar kring LOLA och dess framtid. Mer
om detta i rapporten om LOLA.
Resenärer/besökare: Christian Bonfré, Torbjörn Larsson

Rapport LOLA-arbetet 2013-2015
LOLAs årskonferens var i Auckland Nya Zealand (som beskrivs i reseberättelsen om
New Zealand). LOLA består av numera, KommITS, Sverige, Socitm Storbritannien, VICT-OR Belgien, Viag Holland, MISA Kanada, GMIS USA och nu senast MAV Technology
Australien. Eddy Van der Stock från Victor är ordförande i LOLA och arbetar hårt för
att få till EU-finansierade projekt där vi inom ”familjen” ska kunna både ta del av
pengar men kunna sprida kunskap inom nätverket. LOLA med VIAG, Socitm och Victor
som parter är aktiva i ett EU-finansierat projekt som heter Citadell on the move.
Övriga LOLA kunde inte vara med då vi inte var förberedda, vilket vi numera är med en
avsatt budget. Vi har varit med att ta fram en EU-ansökan, City hive, som tyvärr blev
avslagen ”på gränsen”. Denna ansökan har snyggats upp och ligger nu klar för ett nytt
försök där KommITS är med och har Bredband som expertområde.
Vi håller på att ta fram ett inventeringsverktyg som ska kunna användas världen över,
där Nya Zealand är drivande och vi är ”hang a’round” för att se om det kan vara något
för KommITS medlemmar att ta tillvara. Belgien har tagit fram ett verktyg för
Informationsklassning/självklassning enl. ISO och COBIT standard De tittar på om det
är möjligt för att översätta och sprida inom nätverket.
”Linked data” Webbdata som kan länkas mellan myndigheters webbar, Socitm
arbetar med detta och ska delge övriga om projektet.
Nätverket har stor potential att gynna våra medlemmar, tyvärr så saknas den tiden
som skulle behövas att läggas ner för att få den fart i nätverket som behövs för att
verkligen få ut hävstångseffekten i arbetet.
Christian Bonfré
Vice Ordförande/Internationellt ansvarig

För styrelsen april 2015

Anette Knutsson
Sekreterare
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RESULTATRAPPORT 2015-02-28
Konto

Benämning

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

Resultat
2015-02-28

Budget
2013/2014

356 000,00
736 142,50
0,00
0,00
1 092 142,50

346 000,00
50 000,00
0,00
250 000,00
646 000,00

-49 698,60
0,00
-27 314,40
-120 443,41
-10 306,00
-3 607,50
-10 000,00
-26 746,14
-9 040,00
-2 022,00
-29 841,00
-22 882,00
-1 999,50
0,00
-67 467,25
-2 245,00
-8 653,00
-50 980,96
-443 246,76

-19 000,00

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
8999

Ränteintäkter
Redovisat resultat

ÅRETS RESULTAT

-30 000,00
-115 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-2 000,00
-35 000,00
-5 000,00
-1 000,00
-10 000,00
-25 000,00
-2 000,00
-250 000,00
-25 000,00
-60 000,00
-9 000,00
-50 000,00
-658 000,00

10 737,55
659 633,29

12 000,00

0,00

0,00

BALANSRAPPORT 2015-02-28
Konto

Benämning

Ing balans
2013-09-01

Perioden

Utg balans
2015-02-28

0,00
0,00
0,00
34 286,36
774 919,78
809 206,14

0,00
0,00
0,00
202 725,74
456 907,55
659 633,29

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

-756 374,22
-52 831,92
-809 206,14

0,00
-659 633,29
-659 633,29

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

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-809 206,14

-659 633,29

-1 468 839,43

0,00

0,00

0,00

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

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 2015-2016
KOMMITS kommer att under verksamhetsår 2015 - 2016 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 2015. Stipendiet är en resa till en av våra
vänföreningars årliga konferens.



KOMMITS kommer att fortsätta utveckla kontakten med SKL, Sambruk 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
2016”.
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Budget 2015-03-01--2016-02-28

Konto Benämning

Budget

Utfall

Budget

2013/2014

2013/20150228

2015/2016

346 000,00

356 000,00

330 000,00

50 000,00

736 142,50

100 000,00

0,00

0,00

INTÄKTER
3010

Medlemsavgifter

3020

Konferens

3740

Öresutjämning

3990

Egna medel

250 000,00

0,00

250 000,00

SUMMA INTÄKTER

646 000,00

1 092 142,50

680 000,00

19 000,00

49 698,60

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

27 314,40

30 000,00

115 000,00

120 443,41

110 000,00

KOSTNADER
5800

Reskostnader

5810

Reskostnader övriga

5820

Hotellkostnader

5870

Internationellt/Lola

5880

Representation/Besök internationellt

10 000,00

10 306,00

10 000,00

5915

Hemsida/IT

10 000,00

3 607,50

10 000,00

6150

Trycksaker/Kopiering

2 000,00

10 000,00

10 000,00

6211

Telefonmöten

35 000,00

26 746,14

25 000,00

6250

Porto/Postens avgifter

5 000,00

9 040,00

5 000,00

6310

Företagsförsäkringar

1 000,00

2 022,00

1 000,00

6430

Möteskostnader/Lokaler m m

10 000,00

29 841,00

15 000,00

6530

Redovisningstjänster

25 000,00

22 882,00

23 000,00

6570

Bankkostnader

2 000,00

1 999,50

2 000,00

6590

EU-projekt

250 000,00

0,00

250 000,00

6990

Diverse övriga kostnader

25 000,00

67 467,25

35 000,00

6992

Medlemsaktivitet

60 000,00

2 245,00

50 000,00

6997

Stipendium

9 000,00

8 653,00

9 000,00

6998

Projektplanering/Studieresa

50 000,00

50 980,96

60 000,00

658 000,00

443 246,76

675 000,00

12 000,00

10 737,55

5 000,00

0,00

659 633,29

680 000,00

SUMMA KOSTNADER

8300

Ränteintäkter

RESULTAT

