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§ 41 Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades av förbundsordförande Ingela Sjögren.
§ 42 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes efter tillägg.
§ 43 Val av justerare
Per Gunnar Petersson och Lennart Ericsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 44 Föregående protokoll/2010 års bokslut
Vid föregående sammanträde 2011-04-07--11 genomgicks, godkändes och undertecknades
2010 års bokslut. Bokslutet har överlämnats till revisorerna som med godkännande genomfört
revisionen.
§ 45 Rapporter
a)

Kyrkans pensionskassas fullmäktige

Ingela Sjögren rapporterade från fullmäktigemöte 2011-05-26 för Kyrkans pensionskassa.
b)

Svenska musikförläggarföreningen (SMFF)

Ingela Sjögren rapporterade från möte rörande den nyss avslutade enkäten om
kyrkomusikernas arbetsförhållanden som SMFF ansvarat för och genomfört med KMR som
samtalspartner. För närvarande pågår ett uppsamlings- och utvärderingsarbete som kräver
fördjupad analys. En redovisning kan lämpligtvis ske i början av hösten, kanske i
intervjuform.
§ 46 TAM-arkiv
TAM-arkiv i Alviksområdet (Stockholm) var platsen för dagens
förbundsstyrelsesammanträde. TAM-arkiv ägs av en förening vars medlemmar främst
kommer från TCO- och SACO-området. ”Tjänstemannarörelsens arkiv och museum” är
arkivets ursprungliga namn. Idag finns bland annat Lärarförbundets och KMR:s
”långtidsarkiv” på TAM-arkiv.
TAM-arkivets representanter presenterade dess historia och nuvarande uppbyggnad. FS fick
också en informativ rundvandring i arkivet. Man framhöll att TAM-arkiv också arbetar på att
göra arkivets resurser tillgängliga via webben.
§ 47 Resepolicy
Per Gunnar Petersson lyfte fram problematiken att han som FS-ledamot (och därmed
berättigad till 1-klassresor) har blivit nekad bokning av sådana. Ytterligare aspekt är FS
interna reseplanering i relation till FS sammanträdestider.
När det gäller Lärarförbundets resepolicy som KMR valt att ansluta sig till gäller 2 klass för
förtroendevalda ombud och 1 klass för tjänstemän. KMR:s ombudsmöte har fattat beslut om
att FS ledamöter har rätt att resa 1 klass. Anders Johansson framhåller att detta är en
informationsfråga.
Förbundssekreteraren ansvarar för att HRG Nordic får ett protokollsutdrag från Ombudsmötet
rörande regler för FS resande; därmed bör denna del av frågan kunna enkelt lösas. När det
handlar om FS sammanträdestider i relation till existerande reseförbindelser tas frågan upp
vid nästa sammanträde.

§ 48 Avtalsrörelsen 2012
Diskuterades Lärarförbundets förhandlingsdelegation för kyrkan och nomineringen av de fem
KMR-representanter som behöver nomineras inför avtalsrörelsen 2012.
Nomineringarna skall vara inne till Lärarförbundet senast 10 juni 2011. Lärarförbundet har
sänt ut e-postbrev till medlemmarna innehållande uppmaning att nominera.
FS beslöt
att

uppmana till insändande av nomineringsförslag med beaktande av den
kravspecifikation som anges på Lärarförbundets hemsida.

§ 49 Årsbok med matrikel
Ulf Bernhardsson rapporterade från uppföljningsmöte med anledning av att årets årsbok med
matrikel har trycks och distribuerats. Vid mötet deltog förbundsordföranden,
förbundssekreteraren, förbundskassören samt ekonomiredovisningsansvarig och
registeransvarig. Det finns en rad punkter på vilka förbättringsåtgärder kan ske, särskilt vad
avser kompatibiliteten mellan registersystem och ekonomisystem för att minimera risken för
felaktigheter i överföringen mellan register och fakturering, reskontra m.m.
För närvarande har bokats in ett arbetsmöte med en extern databasexpert för att undersöka
förutsättningarna för en substantiell förbättring av kompatibiliteten mellan olika system.
FS beslöt
att

godkänna inriktningen av det fortsatta arbetet. Arbetsgruppen återkommer till
FS om den vidare processen kräver beslut rörande kostnadsramar etc.

När det gäller det löpande arbetet med att hålla registret aktuellt behöver ansvaret för att
matrikeluppgifterna är korrekta ligga på den enskilde och inte åvila kontraktsombuden.
Arbetsgruppen föreslår därför att ett personligt brev sänds ut till alla medlemmar med
uppmaning att kontrollera de egna uppgifterna och att vid behov ändra dessa, samt att
ansvaret för alla individuella matrikeluppgifter i framtiden ligger på den berörda medlemmen.
Kompletterande information ges i KMT och på webben.
FS beslöt
att

ge ordföranden i uppdrag att ansvara för att ett sådant utskick sker så snart som
möjligt. Ett brev med innehåll enligt ovan sänds från förbundsordföranden via
kontraktsombuden och deras e-postlistor. För att komplettera luckor i detta
utskick sker kompletterande information i KMT och på kmr.se

§ 50 Ekonomifrågor
a)

Ekonomirapport

Ulf Bernhardsson redovisade översiktligt ekonomiska händelser sedan förra sammanträdet.
Utbildningskonferensen för stiftsombuden som genomfördes under två dagar under början av
maj har blivit betydligt billigare än tidigare år i och med att den genomfördes till sjöss. FS
utvecklingskonferens under fyra dygn i början av april blev ekonomiskt sett också fördelaktig.
Bägge konferenserna ligger inom ramen för planerad verksamhet och beslutade budgetramar.
b)

Kapitalförvaltningsrapport

Per Gunnar Petersson lämnade kortfattad rapport rörande förbundets kapitalförvaltning.
Situationen är ganska stabil och kräver inga andra åtgärder än de som tidigare beslutats.
§ 51 Sensus
Sensus har inbjudit till ”utvecklingssamtal” med företrädare för medlemsorganisationerna, 22
juni alternativt 26 augusti. FS beslöt
att

inte delta i de aktuella utvecklingssamtalen men att bjuda in en representant för
Sensus vid FS septembersammanträde. Ingela Sjögren kontaktar.

§ 52 Berling Media
Inbjudan till årsstämma 14 juni har kommit från Berling Media. KMR har inte brukat
representeras vid årsstämman.
FS beslöt
att

inte sända någon representant till Berling Medias årsstämma.

§ 53 Verksamhetsindelning
Nils-Gunnar Karlson aktualiserade frågan om Svenska kyrkans kommande
verksamhetsindelningssystem där ekonomisystemet skall återspegla Kyrkoordningens fyra
områden gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Frågan kommer upp vid FS
septembersammanträde.
§ 54 Regionala konferenser
Ingela Sjögren distribuerade en översikt över Lärarförbundets regioner med inritade
preliminära gränser över stiften, allt för att underlätta samarbetet mellan Lärarförbundet och
KMR över större enheter än stiften. Detta för att möjliggöra ett löpande utbildningsarbete och
erfarenhetsutbyte i aktuella frågor.

§ 55 Skrivelser
Med anledning av pågående kyrkomusikaliska tillsättningsärenden med bäring på
behörighetsföreskrifter har KMR genom förbundsstyrelsen sänt skrivelser till domkapitlen i
Linköping och Göteborg, för att uppmärksamma resp. domkapitel på vikten av att fullt ut
respektera behörighetsföreskrifterna i Kyrkoordningen rörande bland annat föreskrifterna om
”organist” respektive ”kantor”. (Se bilagor!)
§ 56 Sammanträdets avslutande
Ingela Sjögren avslutade dagens sammanträde.
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