PROTOKOLL
fört vid sammanträde för
Förbundsstyrelsen, Kyrkomusikernas Riksförbund.
Datum och tid:
Plats:
Närv. ord. ledamöter:

Närv. icke tjänstgörande ersättare:
Övriga närvarande:

§ 82

2016-09-15-16
Dag 1: 10.30-16.30
Dag 2: 09.00-12.15
Lärarnas Hus, Stockholm
Ingela Sjögren (mötesordf)
Nils-Gunnar Karlson
Ulf Bernhardsson
Carolina Dawidson
Lennart Ericsson
Margaretha Skoglund
Agneta Sonnebo
Ulric Andersson
Ingrid Lindgren Andrén (ombudsman §§ 82-85, 90, 94)
Henrik Tobin (ombudsman; förbundssekreterare,
mötessekreterare)
Kirsi Piispanen (förbundsjurist, § 87)

Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnades 15/9 kl. 10.40.
§ 83

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter kompletteringar.
§ 84

Justering av protokollet

Carolina Dawidson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 85

Föregående protokoll, anmälan

Föregående protokoll anmäldes och lades till handlingarna.

§ 86

Rapporter

a)

Nordiska kyrkomusiksymposiet 2016

Ingela Sjögren rapporterade i tal och bilder från det nyligen avhållna Nordiska
kyrkomusiksymposiet i Göteborg. Arrangemanget blev mycket lyckat, samlade 957
betalande deltagare, tillsammans med körer m. fl. totalt omkring 1 450 personer.
b)

Examensbenämningar m.m. för kyrkomusiker inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkans kyrkostyrelse har på sitt bord haft ett förslag som bland annat berör
hanteringen av behörighetsfrågor, examensbenämningar etcetera inom Svenska kyrkan (se
tidigare behandling av frågan (FS §§ 36, 59/16). Förslaget återremitterades, varpå följde ett
upprop i pressen med sikte på att skapa en hävstång för att göra förslaget till en valfråga i
kommande kyrkovalrörelse. KMR undertecknade för övrigt också uppropet.
KMR beslöt
att

följa upp frågan med fokus på den fortsatta utvecklingen.

c)

Rapport från Riksting för västerländsk konstmusik 26/5 NGK

Nils-Gunnar Karlson rapporterade från Riksting för västerländsk konstmusik 26/5 2016.
Tinget diskuterade framför allt framtiden för den västerländska konstmusiken och dess
plats i skolan, musikutbildningarna och medierna. Syftet med Rikstinget är att stärka
konstformens roll i samhället.
§ 87

Aktuellt ärende i Arbetsdomstolen

Kirsi Piispanen, förbundsjurist Lärarförbundet, redogjorde för ett aktuellt AD-ärende i
kyrkomusikerfråga, dess utfall samt vissa principiella aspekter som aktualiserats med
anledning av förhandlingarna i ärendet. Se vidare bilaga.
§ 88

Yrkesgrupper i KMR – samspel och dynamik

FS berörde frågan om musikpedagogernas roll inom Svenska kyrkan. Frågan lyfts till
ombudsmötet 2016.
§ 89

Ombudsmötet

Diskuterades ett antal planeringsfrågor med bäring på Ombudsmötet 20-21 oktober 2016.
Se vidare bilaga.

§ 90

Avtalsrörelsen 2017

Förbundsstyrelsen inventerade en rad frågeställningar inför avtalsrörelsen våren 2017. Se
särskilt arbetsmaterial i bilaga.
§ 91

Bemanningsfråga inom förbundet

Nils-Gunnar Karlson rapporterade från majsammanträdet (FS § 63/15) angående stöd för
databasutveckling för registerhanteringen. Det finns nu ett undertecknat kontrakt med
utföraren Carl Johan Bergsten, med vilken också vidare diskussioner förs.
Det finns för övrigt ett visst behov av tillkommande arbetsinsatser för att hantera
administration och dokumentation av för förbundet centrala dokument.
FS beslöt
att

uppdra åt ordföranden att föra vidare saken om tillkommande arbetsinsatser
i enlighet med diskussionen.

att

fatta beslut i frågan vid kommande sammanträde.

§ 92

Ekonomifrågor (Ulf Bernhardsson)

a)

Ekonomirapport

Ulf Bernhardsson redogjorde för förbundets ekonomiska ställning (resultat och balans) till
och med augusti månad. Det ekonomiska situationen är balanserad och ger inte anledning
till några särskilda åtgärder. Se vidare bilaga.
b)

Kapitalförvaltningsrapport

Ulf Bernhardsson redogjorde för förbundets ekonomiska ställning (kapitalet) t o m 6/9. Det
ekonomiska utfallet är mycket tillfredsställande. FS konstaterar att förbundet genom Per
Gunnar Peterssons arbete har en välskött kapitalförvaltning och riktar ett särskilt tack till
honom för hans sätt att sköta bevakningen av förbundets kapital.
c)

Eventuella budgetfrågor inför ombudsmötet

Berördes en detaljfråga beträffande ombudsmötet.
§ 93

Registersatsning (§§ 73/15, 38/16)

Ulf Bernhardsson lämnade till Nils-Gunnar Karlson över en tidplanering för faktureringen
kopplad till förbundets Matrikel 2017.

§ 94

Skrivelse orgelnätverk

Till FS har inkommit en skrivelse som efterfrågar stöd för att driva strategiskt
utvecklingsarbete när det handlar om orgelpedagogiska frågor på nationell nivå. FS
konstaterar att ärendet är synnerligen angeläget.
FS beslöt
att

uttala sin positiva inställning i sakfrågan och uppdra åt ordföranden att ta
med föreningen Oktavas ordförande för vidare överläggningar.

att

KMR stöder Oktavas arbete genom att gå in som medlem.

§ 95

Nationellt kyrkomusiksymposium 2018

Informerades om att det nationella svenska kyrkomusiksymposiet 2018 äger rum den
14-16 september i Uppsala.
§ 96

Inkommet tack

Från hedersledamoten Zaid Bjurek har inkommit ett tack för uppvaktning på
högtidsdag.
§ 97

Sammanträdets avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet dag två kl. 12.15

Ingela Sjögren
ordf.

Carolina Dawidson
justerare

Henrik Tobin
mötessekr.

