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Hyväksyttiin edellisen Saariselällä pidetyn kokouksen pöytäkirja.
Komitea on suorittanut kyselyn siitä, miten vastavuoroinen tutkinnon tunnustaminen on
edennyt. Suomella asia on kunnossa, mutta vaikuttaa epäilyttävästi siltä, että emme ole
kyselyyn vastanneet.
Keskusteltiin myös Mutual Recognitin Agreementin (MRA) sisällöstä. Esille nousi ns.
‘Upsalan aktuaarien’ tapaus - suomalainen tutkinto, joka ei Suomessa riittäisi shvtutkintoon, saattaa toisessa maassa riittää täysjäsenyyteen, ja sitten voi hakea MRA:n
perusteella aktuaarioikeuksia Suomessa. Ajatukseksi näytti tulevan, että kun rinnastetaan,
tulisi konsultoida alkuperämaata tutkinnon riittävyydestä.
Käytiin läpi Groupen talous. Valuuttakurssien muutoksesta ja Barcelonan kollokviosta
ylimääräisiä kuluja, mutta tulos hieman plussan puolella, noin € 20.000, GC:n varat noin €
145.000. Budjetit eteenpäin näyttävät siltä, että nykyinen € 16 jäsenmaksu on riittävä.
Käytiin läpi Groupen strategiaa. Saariselällä sovittujen asioiden kerrottiin menneen
eteenpäin. Huolta aiheutti kuitenkin kohta, jonka mukaan tietoisuutta Groupen toiminnasta
tulisi lisätä jäsenyhdistysten jäsenten keskuudessa. Käytiin keskustelu siitä, mitä eri
yhdistykset tämän eteen voi tehdä. Pääasiassa valittelua siitä, että vain vähän
mahdollisuuksia ja resursseja. Alf G:n ajatus groupe aktuaarin palkkaamisesta vaikka
merkitseekin jäsenmaksun kohoamista sai vähän tukea Suomen lisäksi. Todettiin, että
Groupe haluaa olla aktiivinen, säilyttää riippumattomuutensa ja kehittää osallistumisen
astetta. Insurance Committee asioiden osalta Bruce M sai mietittäväksi, miten tämä toteutuu
(Mahdollisesti Pensions Committeen pitää miettiä samaa asiaa). Edistymistä odotetaan jo
ennen Ateenan kokousta.
Todettiin, että John Henty on kirjoittamassa Groupen historiaa. Historiikki, noin 120 sivua,
julkaistaan ja otetaan toimittaja saattamaan se mahdollisimman hyväksi. Julkaisukanavaksi
tulee pääasiassa web, jolloin painosmäärä voi olla pienempikin kuin 1000 kappaletta, minkä
vaikutus hintaan ehkä pienehkö.
Groupelle pitää valita Ateenan kokouksessa toinen varapuheenjohtaja ja samoin Insurance
Committeen puheenjohtajan Bruce Maxwellin tilalle pitää löytää uusi henkilö.
Groupen seminaarit Brysselissä valvojille pidetään 7.-8. huhtikuuta. Lisäksi Groupe on
ottanut tavaksi pitää esitykset myös ‘korkeamman tason’ valvojien kokoontumisessa, joka
viimeksi oli Kööpenhaminassa 6.11.2002. Näiden tapaamisten kohderyhmät ovat erilaiset,
joten molemmat ovat perusteltuja.
Alustavasti on sovittu kesäkoulujen järjestämisestä Liettuassa 2004 ja Triestessä 2004.
Koulutusseminaari pidetään Berliinissä 26.-27.11.2003.
Kuultiin Katalonian aktuaariyhdistyksen selitykset siitä, mikä meni pieleen Barcelonan
kollokviossa. Katalonialaiset syyttivät kaikesta Groupen toimistoa. Seuraavat kollokviot ovat
- Budapest 20.6.2003
- Munchen 2004
- Lissabon 2005
- Edinburgh 2006
Seuraava Annual Meeting Ateenan jälkeen oli sovittu järjestettäväksi Barcelonassa. GC:n
kokoukselle Ateenaan ehdotetaan kokouksen pitämistä muualla kuin Barcelonassa.
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Perusteena se, että AM:ään halutaan suuri osallistujamäärä, mikä ei tule toteutumaan
saatujen kommenttien perusteella, jos pidetään B:ssä. Lisäksi organisointi B:n kanssa
osoittautui niin vaikeaksi, että GC:n toimistoa ei pitäisi rasittaa uudella vastaavalla. Lisäksi
tietoon tuli, että AFIR-kollokvio on päätetty siirtää Barcelonasta Honk Kongiin. Päätettiin
siirtää kollokvio Barcelonasta muuhun paikkaan, joka selviää seuraavan kahden viikon
kuluessa. (ks. 2006). Vuoden 2005 AM on sovittu pidettäväksi Kyproksessa. Barcelonalla on
mahdollisuus tarjoutua vuoden 2006 AM:n isännäksi. Vahvistettiin Saariselällä käsitellyt
ohjeet AM:n pidosta.
Sovittiin, että aktuaariyhdistysten sihteeristöjen/toimistojen tapaaminen pidetään 9.5.2003
Dublinissa.
Todettiin Groupen julkaisujen ja web-sivujen tilanne.
Seuraava kokous Ateenassa 2.10.2003.

Päivitetty: 26.11.2005
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