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Kokouksessa oli edustettuna 38 aktuaariyhdistystä (osa valtakirjalla) ja IAA:n sektioiden ja
komiteoiden edustajat.
Kokous kesti koko aamupäivän, puheenjohtajana toimi hyvin IAA:n presidentti Hillevi
Mannonen ja siellä käsiteltiin seuraavia asioita:
- tavanomaisia tarkennuksia komiteoiden toimenkiviin
- perustettiin työryhmä (Task Force) aiheenaan kuolevuus
- hyväksyttiin täysjäseneksi kaksi uutta jäsenyhdistystä (Bulgaria ja Marokko) sekä
muutamia uusia 'kumppaneita' (Associate Member)
- käsiteltiin sääntökysymyksiä, joista osa osoittautui vaikeiksi ja jätettiin pöydälle
seuraavaan kokouk-seen (lähinnä kyse tuntui olevan sektioiden ja kansallisten
jäsenyhdistysten päätösvallasta ja vastakkain
- hyväksyttiin budjetti vuodelle 2008:
- jäsenmaksu kustakin täysjäsenaktuaarista nousee 3,7 % (13,50 ? 14 Kanadan dollaria)
- suurimmat kuluerät ovat edelleen henkilöstö ja kokouskulut
- hyväksyttiin nimityskomitean valmistelemat nimitykset liittyen IAA:n puheenjohtajistoon
- President David Hartman
- President-Elect Katsumi Hikasa
- Immediate-Past- President Hillevi Mannonen.
- pääsihteerinä edelleen Yves Guerard
- hyväksyttiin nimityskomitean valmistelemat nimitykset koskien sektioiden, komiteoiden ja
työryhmien yms. puheenjohtajistoa mm.
- nimityskomitean puheenjohtajaksi Hillevi Mannonen (vuodelle 2008)
- Esko Kivisaari jatkaa Pensions and Employee Bebefits - komitean puheenjohtajana
- Jukka Rantalan nimitys IAA-delegate:ksi ASTIN:iin siirrettiin alkamaan 1.1.2009.
- käsiteltiin strategisen suunnittelun tämänhetkinen tilanne ja varsinaisen päätökset
tehtäneen viimeis-tään seuraavassa kokouksessa ensi kesäkuussa (mahdollisesti jo sitä ennen
sähköisillä äänestyksillä)
- käsiteltiin CPD-tilannetta (siis Continuing Professional Development, tämä asia oli esillä
monessa yh-teydessä myös komiteoiden kokouksissa ja Presidents Forumissa)
- käytiin läpi lopullinen taloudellinen raportti Pariisin ICA-kongressista
- hämmästyttävän pieni positiivinen tulos
- seuraava kokous Quebecissa 11.- 14. 6. 2008.
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