
KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND
Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde för

Förbundsstyrelsen

Datum och tid: 2011-09-19 kl. 10.00 –– 09-20 kl. 13.40

Plats: Göteborg, Kyrkonämndens kansli samt Käringön

Närvarande: Ingela Sjögren (ordf.)
Per Gunnar Petersson
Ulf Bernhardsson
Carolina Dawidson
Lennart Ericsson
Nils-Gunnar Karlson

Närv. ersättare enl. Agneta Sonnebo Ögren
rullande schema

Frånvarande pga Margaretha Skoglund
sjukdom

Övriga närvarande: Henrik Tobin (förbundssekreterare)
Anders Johansson (ombudsman Lärarförbundet; fr.o.m. § 75)
Berit Palmgren Wahlin (Gbg:s stifts kyrkomusikerfören, Gskm; § 75)
Bengt Nilsson (Gskm § 75)
Kerstin Odeberg (Gskm § 75)
Camilla Voigt (Gskm § 75)
Hanz Blomdahl (Gskm § 75)
Ulf Lindström (Gskm § 75)

§ 71. Sammanträdets öppnande

Ingela Sjögren öppnade förbundsstyrelsens tvådagarssammanträde.

§ 72. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter kompletteringar.

§ 73. Val av justerare

Ulf Bernhardsson och Carolina Dawidson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 74. Rapporter

a) Kondoleans

Ingela Sjögren rapporterade om att hon som kondoleans med anledning av Agneta Brodéns
(Lärarförbundet) bortgång sänt 1000 kr. som bidrag till SOS Barnbyar.

b) Överläggningar med DOKS ang. lönefrågor

Ingela Sjögren och Henrik Tobin rapporterade från överläggningar med företrädare för den
danska motsvarigheten till KMR, DOKS (Dansk Organist og Kantor Samfund). Avsikten med
besöket var att skaffa närmare information om det nya danska system där lönesättningen sker i
relation till den enskildes kompetens, inte i förhållande till (som tidigare) en tjänsteklassifikation.
Konstaterades att situationen i Sverige inte är helt jämförbar med den danska, samtidigt som det i
vårt land finns anledning att finna vägar för att komma till rätta med skevheter i den individuella
lönesättningen m.m.

c) Inkommet tack

Från Ulf Bernhardsson har inkommit ett tack för förbundets uppvaktning med anledning av hans
60-årsdag.

d) Rapport

Nils-Gunnar Karlson rapporterade från medlemsärende. FS diskuterade ärendet och menade att
det finns ett flertal aspekter som behöver påtalas.

FS beslöt

att ge Henrik Tobin i uppdrag att förbereda en skrivelse i det aktuella ärendet; utkastet
distribueras per e-post till styrelsens representanter för bearbetning.

e) Uthållighetsprojektet (§ 42, 71, 83/08, 1, 15, 22, 31d, 52d, 71, 94, 110/09; 108/10; 2, 8/11)

Henrik Tobin redogjorde för läget för projektet kring kyrkomusikerns långsiktiga uthållighet.
Projektet är på god väg och har fått fram textmaterial som både kan användas för självstudier
men även ingå i utbildnings- och utvecklingsprojekt. Nästa möte i projektgruppen hålls 27/9
2011.



§ 75. Möte med Göteborgs stifts kyrkomusikerförening

Till sammanträdet hade styrelsen för Göteborgs stifts kyrkomusikerförening bjudits in. I samtal
med FS togs framför allt följande frågor upp:

– rekryteringen till yrket; Camilla Voigt förde fram tanken på att gå ut med en rekommendation
om att kyrkomusiker i sin anställning bör ha en viss omfattning pedagogisk verksamhet med sikte
på rekryteringen till yrket. Framhölls från flera håll (de goda) erfarenheterna av nätverk för unga
musiker på vissa håll och behovet av att exempelvis stiften går in och stödjer sådana initiativ.
Tveksamhet uttrycktes mot att återinföra ett system med obligatoriska pedagogiska uppgifter i
kyrkomusikertjänster men att det borde finnas ett clearingsystem som gör att duktiga pedagogers
insatser kan utnyttjas över ett vidare fält än den egna församlingen. Den ökande svårigheten att få
vikariera och därmed också få praktik är även hämmnade för rekryteringen.

– kyrkomusikernas yrkesprofiler, examenssystem och behovet av att arbetsgivarna har
kännedom om (och respekterar) examenssystem, utbildningsinnehåll och kompetensnivåer.

– arbetstidsfrågan: Anders Johansson redogjorde för för pågående avtalsdiskussioner kring
arbetstidsmodeller inför kommande avtalsrörelse.

§ 76. Representantskap 2012

FS beslöt kalla till representantskap i enlighet med KMR:s stadgar (§ 14). Tidpunkt: 12/1 2012,
ett datum som är mycket lämplig med tanke på avtalsrörelsen.

Henrik Tobin får i uppdrag att snarast kontakta stiftsföreningarna med uppdrag att utse en
representant senast 30 november.

§ 77. Avtalsrörelsen

Anders Johansson redogjorde för läget inför avtalsrörelsen 2012. Förhandlingsdelegation för
kyrkan (inkluderande kyrkomusiker och förskollärare) är utsedd av Lärarförbundets styrelse.
Hösten innehåller en rad förberedande diskussioner mellan parterna.

FS diskuterade även inventeringen för att förbättra kunskapen om fördelningen mellan schema
och instruktion över riket, något som har betydelse för att skapa en bra grund för
avtalsförhandlingarna.

Ulf Bernhardsson riktade skarp kritik mot arbetsgivarna inom sitt ansvarsområde, särskilt de som
representerar kyrkliga samfälligheter, att man inte följer anda och bokstav i löneavtalet.
Diskuterades olika vägar att skärpa tonen för på så sätt komma till rätta med brott mot avtalets
intentioner.



§ 78. KOSK och KMR

Ingela Sjögren redogjorde för samarbetsformerna inom ramen för KOSK – samarbetsorgan för
KMR och Sveriges Kyrkosångsförbund (SKsf). Det gemensamma sammanträdesarbetet har
under en tid präglats av viss diskontinuitet.

Förbundsordföranden har för avsikt att kontakta SKsf:s ordförande för att diskutera vägar för ett
framtida långsiktigt hållbara samarbetsprocesser.

§ 79. NKS 2012

Per Gunnar Petersson redogjorde för praktiska aspekter när det gäller anmälan, resa och boende i
samband med NKS 2012 på Island. Beslutades att ledamöterna var och en gör sin preliminära
anmälan samt att de två dyraste utflykterna inte ingår i urvalet.

§ 80 NKS 2016

NKS 2016 kommer att arrangeras i Sverige. Vissa organisatoriska detaljer behöver rätt snart
fastställas för att kunna presenteras vid NKS 2012. Det handlar bl.a. om konstnärlig ledare samt
en administrativ samordnare. Ett flertal namn nämndes. Även tänkbar plats diskuterades. Dessa
beslut tas inom ramen för KOSK som även snarast bör göra ekonomiska äskande hos tänkbara
sponsorer.

§ 81. Strukturutredningen

Remissperioden avseende Strukturutredningen (Svenska kyrkan) löper nu fram till 1 december
2011. Både KMR och Lärarförbundet är remissorgan. FS menar att arbetet med remissen kan
skötas via mailkontakt.

FS beslöt

att ge Henrik Tobin i uppdrag att utarbeta ett första utkast till remissvar.

§ 82. Verksamhetsindelning ekonomi för Svenska kyrkan

Henrik Tobin redogjorde för kontakter med Kyrkokansliet angående modell för
verksamhetsindelning för Svenska kyrkan som med början 2012-01-01 kommer att stegvis
införas i hela organisationen. Av informationen från Kyrkokansliet framgår tydligt att frågan om
verksamhetsindelning är en arbetsledningsfråga och inte ett uppgift för den enskilde musikern.
Det kan dock finnas anledning att bevaka införandet av modellen för att säkerställa att själva den
lokala implementeringen av modellen genomförs på det sätt som är avsett enligt informationen.



§ 83. Kompatibilitet administrativa system samt beslut om vidare åtgärder (§ 49/11)

Ingela Sjögren redogjorde för arbetet med att förbättra kompatibiliteten mellan registerprogram
och redovisningsprogram inom KMR. Arbetet har nu med hjälp av fristående kostnadsfri
konsultinsats landat i ett förslag till lösning som utarbetats av ett företag i branschen. Förslaget
har bedömts positiv av såväl register- och redovisningsansvarig.

Offererad kostnad är 17 800 kr.

FS beslöt

att anta offerten och att genomföra åtgärden i enlighet med detta.

§ 84. KMR:s årsbok med matrikel: erbjudande om offert m.m.

Ingela Sjögren redogjorde för erbjudande om ”spontanoffert” på tryckning av KMR:s årsbok med
matrikel som kommit från ett annat tryckeri där tidigare handläggare av tryckningsprocessen fått
anställning. En offert har därefter inkommit och bygger på samma förutsättningar som tidigare
men till ett förmånligare pris.

FS beslöt

att uppdra åt Jonas Tobin ta referenser på företaget.

att låta en grupp bestående av Ingela Sjögren, Henrik Tobin och Jonas Tobin bedöma
utfallet av referenstagningen.

att under förutsättning att referenstagningen inte ger anledning till tveksamhet anta
offerten och att därmed låta det aktuella företaget ta hand om produktionen av
årsbok med matrikel 2012.

§ 85. Ekonomifrågor

a) ekonomirapport

Ulf Bernhardsson lämnade en översiktlig rapport angående förbundets ekonomiska status. Inga
tecken på allvarligare avvikelser från förväntade utfall existerar. Man kan konstatera att
försäljningen av KMR:s årsbok med matrikel har gått ner. Henrik Tobin får i uppdrag att ”flagga
för” årsboken i kommande KMT, som sänds ut till samtliga församlingar inom Svenska kyrkan.
Förbundets likviditet är tillfredsställande.



b) kapitalförvaltningsrapport

Per Gunnar Petersson lämnade sedvanlig kapitalförvaltningsrapport. Sammanfattningsvis noteras
att värdeutvecklingen har påverkats av turbulensen på marknaden, dock så att utfallet för KMR:s
del inte ger någon anledning till särskild oro.

§ 86. FS-sammanträden våren 2012

Fastställdes följande sammanträdestider för FS vt 2012: 11/1, 19-20/3, 25/5.

§ 87. Resepolicy (§ 49/11)

Anders Johansson rapporterade om Lärarförbundets resereglemente för förtroendevalda med
bäring på KMR:s resande. Här finns några frågeställningar att klara ut. Anders utreder
återstående detaljer varpå frågan återkommer för beslut.

§ 88. Löneavdrag vid fackliga uppdrag

Lennart Ericsson aktualiserade vissa teknikaliteter i samband med ev löneavdrag i samband med
fackliga uppdrag. Ulf Bernhardsson tar med sig frågan för vidare utredning.

§ 89. Information

Lennart Ericsson informerade om en situation där kyrkoherdens beslutanderätt ifrågasatts.

§ 90. Sammanträdets avslutande

Förbundsordföranden Ingela Sjögren avslutade tvådagarsammanträdet kl. 13.40

Ingela Sjögren Henrik Tobin
ordf. sekr.

Justeras:

Ulf Bernhardsson

Carolina Dawidson


