
KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND  
Förbundsstyrelsen 
 

PROTOKOLL 
fört vid sammanträde för 

Förbundsstyrelsen 
 
Datum och tid: 2012-10-04--05 inkl. ajourneringar för kaffe och lunch. 
  torsdag 4/10: 10.36-16.35 
  fredag 5/10: 09.00-14.30 
 
Plats:  Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm. 
 
Närvarande:  Ingela Sjögren (ordförande) 

Per Gunnar Petersson 
Ulf Bernhardsson 
Carolina Dawidson 
Lennart Ericsson 
Nils-Gunnar Karlson 
Margaretha Skoglund; 

 
 
Övriga närvarande:  Anders Johansson (Lärarförbundet; från §§ 54-57a; 58)  
  Henrik Tobin (sekreterare; Lärarförbundet; 
  Anna Söderbäck (KLYS, § 59) 
  Martin Q Larsson (KLYS, § 59) 
  Bo Olsson (KLYS, § 59) 
  Marit Torkelson (Kyrkokansliet, § 60) 
 

 
 
§ 54  Sammanträdet öppnas 
 
Förbundsordföranden Ingela Sjögren öppnade förbundsstyrelsens sammanträde kl. 10.36. 
 
 
§ 55 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes efter tillägg och justeringar. 
 
 
§ 56 Val av justerare 
 
Per Gunnar Petersson och Ulf Bernhardsson utsågs att jämte ordf. justera 
sammanträdesprotokollet. 
 
 
  



§ 57  Rapporter 
 
a) Möte med ECPCM 
 
Per Gunnar Petersson lämnade en rapport från det europeiska protestantiska 
kyrkomusiknätverket, vid vilkets årsmöte i Lausanne, Schweiz, han deltagit som KMR:s 
representant. 
 
Han konstaterade bland annat att de synnerligen olika villkor som kyrkomusik och 
kyrkomusiker arbetar under i olika europeiska länder gör det särskilt värdefullt att träffas över 
gränserna för att diskutera gemensamma erfarenheter, möjligheter och svårigheter. 
 
 
b) Nordiska kyrkomusiksymposiet på Island 
 
Ingela Sjögren rapporterade från det i september avhållna nordiska kyrkomusiksymposiet på 
Island. Hon förmedlade många positiva – egna och andras – reaktioner och sammanfattade 
symposiet i satsen: ”Island överträffade alla förväntningar.” 
 
Noterades även ett antal punkter som behöver beaktas inför nästa arrangemang i Sverige 
2016; Sverige tog i samband med symposiet över ansvaret inför 2016 års upplaga av 
arrangemanget. 
 
FS framförde ett varmt tack för vår egen förbundsordförandes insatser i samband med 
symposiet samt till vice ordföranden för såväl det beställningsverk (Cry Out) som uruppfördes 
vid avslutningsgudstjänsten som för samordningen av resorna för förbundets funktionärer. 
 
 
c) Uthållighetsprojektet (§§ 42, 71, 83/08, 1, 15, 22, 31d, 52d, 71, 94, 110/09; 108/10; 2, 8/11; 24/12) 
 
Ingela Sjögren rapporterade om uthållighetsprojektets status. Den skrift, Uthålliga 
kyrkomusiker, som förberetts kommer att distribueras under oktober månad och finnas till 
försäljning från 20/10. Samtidigt lanseras KMR:s nya webbplats med särskild inriktning på 
projektet. Ett visst underskott på det här stadiet i projektet kommer att vara hanterbart med 
bl.a. kommande försäljningsintäkter m.m. 
 
FS diskuterade också genomförandefasen av projektet, efter det att skriften publicerats och 
webbplatsen sjösatts. En rad insatser planeras redan, bland annat ett brev till 
stiftsföreningarna/motsv; andra insatser kan bli aktuella beroende på projektets vidare 
genomslag. 
 
Ingela informerade också om projektets ekonomiska läge. 
 
FS beslutade 
 
att det i dagsläget inte finns ekonomiska förutsättningar för en särskild 

lanseringskonferens inom projektet. 
 
 
  



§ 58 Avtalsrörelsen (§§ 33, 48, 66, 77, 104/11; 6, 28, 43/12) 
 
Anders Johansson sammanfattade 2012 års avtalsrörelse, som i och med överenskommelse 
om tidlistan i oktober 2012 i princip är avslutad. Han såg därefter framåt mot avtalsrörelsen 
2013 och aktualiserade behovet av att reflektera över yrkanden inför en ny 
förhandlingsomgång. 
 
 
§ 59 KLYS  (§ 32/12) 
 
Från KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd – har kommit 
tankar på ett närmare samarbete mellan KLYS och KMR. FS besöktes i detta ärende av 
KLYS ordf. Anna Söderbäck, representanten för KLYS Martin Q Larsson samt SYMF-
ordföranden Bo Olsson. 
 
Anna Söderbäck presenterade KLYS historia och bakgrund; 15 förbund med ca 30 000 
medlemmar; man har jobbat i mer än 50 år ”konstartsövergripande”. Hon lyfte särskilt fram 
trygghetssystemen för vissa grupper (de som inte har fasta anställningar), men även frågor 
som t.ex. upphovsrätt,  
 
Utifrån redogörelsen märktes särskilt KLYS konsensusprincip för frågor som skall drivas från 
KLYS. Andra frågor, där det inte går att nå konsensus, drivs inte av KLYS. Anna Söderbäck 
framhöll vikten av att KMR/Kyrkan finns med när det handlar om kulturfrågorna nationellt. 
 
Bo Olsson och Martin Q Larsson presenterade dagens arbete inom KLYS.  
 
Diskuterades ömsesidiga intressen för ett ev. deltagande från KMR:s sida i KLYS. 
 
KLYS redogjorde också för ett ”introduktionserbjudande” för deltagande i KLYS arbete. 
 
FS diskuterade olika aspekter på ett eventuellt deltagande i KLYS från KMR:s sida. 
 
Konstaterades att KMR:s budget för 2013 är beslutad av Ombudsmötet 2010 och att 
eventuella medel för ett deltagande i KLYS inte kan anvisas förrän från och med 2014. 
 
FS beslöt 
 
att uppdra åt förbundsordföranden föreslå KLYS, att KMR under en begränsad period fram 

till Ombudsmötet 2013, exempelvis vårterminen 2013, deltar KLYS sammanträden som 
observatör utan att detta medför några kostnader för förbundet, allt för att bilda oss en 
uppfattning och kunna lägga ett förslag till 2013 års ombudsmöte. 

 
att som representanter för KMR i detta sammanhang utse Ingela Sjögren och Lennart 

Ericsson som ordinarie med Nils-Gunnar Karlson som ersättare. 
 
 
  



§ 60 Föreslagna ändringar i Kyrkoordningen 
 
Musikkonsulenten vid Kyrkokansliet, Marit Torkelsson, gästade FS för att informera om 
föreslagna ändringar i Kyrkoordningen med anledning av pågående förändringar beträffande 
de kyrkomusikaliska utbildningarna.  
 
FS tog del av arbetsmaterial med aktuella förslag. Någon mindre justering gjordes. 
Framfördes synpunkten att det behöver finnas en skrivning som klargör övergångsregler för 
kyrkomusiker med äldre examina. 
 
I övrigt hade FS inga ytterligare synpunkter. 
 
 
§ 61  Kyrkomusikernas Tidning och förbundets mediastrategi 
 
Redaktören Henrik Tobin redogjorde för planerade justeringar av prenumerationspriser och 
annonspriser inför 2013 (det ligger på redaktören av besluta i dessa frågor). 
 
FS har inga avvikande synpunkter på redaktörens förslag. 
 
Henrik Tobin lämnade också en resultatrapport för KMT avseende årets första 8 månader. 
Trots en svag annonsmarknad har tidningen ändå så här långt gått med ett mindre överskott 
och det finns goda förhoppningar om ett helårsresultat på omkring plus/minus noll. 
 
 
§ 62 Ekonomifrågor 
 
a) Ekonomirapport 
 
Förbundskassören Ulf Bernhardsson redogjorde för resultat- och balansrapporter för 
förbundet för årets första tre kvartal och diskuterade utfall för intäkter och kostnader.  
 
Som helhet håller sig intäkter och kostnader i stort inom förväntade ramar och inga oroande 
avvikelser kan i dagsläget konstateras. 
 
FS noterar att KOSK-kassan i samband med byte av kassör inte är reviderad och överlämnad.  
 
FS beslöt uttala 
 
att  förbundsstyrelsen förväntar sig att tidigare kassören i KOSK skall ha överlämnat 

relevanta handlingar etc. till nuvarande kassören Ulf Bernhardsson senast i och 
med innevarande månads utgång. 

 
  



b) Kapitalförvaltningsrapport  
 
Per Gunnar Petersson, ledamot av kapitalförvaltningsgruppen, redogjorde för 
kapitalförvaltningsläget, som utifrån rådande förutsättningar inte ger anledning till oro. Han 
framhöll den låga risknivån som präglar förbundets placeringar. 
 
FS beslöt uttala sitt tack till Ulf Berhardsson och Per Gunnar Petersson för deras noggranna 
arbetet inom respektive områden.  
 
 
c) Ersättning till förbundets webmaster 
 
Förbundsordföranden föreslår utökning av den fasta delen av webmasters ersättning från 14 % 
till 17%, därmed inkluderande hemsidans nya ”hållbarhetsavdelning”. Förbundsordföranden 
redogjorde också för en något utökad arbetsbelastning med anledning av den nya 
webbplatsen, som bl. a. innehåller större interaktivitet (frågelåda, diskussionsforum) än 
tidigare. 
 
FS beslöt 
 
att godkänna förslaget till ökning av den fasta delen av webmasters ersättning från 
 14% till 17%, med verkan från 2012-10-01. 
 
 
d)  Pensionsfråga 
 
Diskuterades en aktuell pensionsfråga. 
 
 
e)  Projektledningskurs (§ 50/12)  
 
Den kostnadsram som anvisades av FS vid majsammanträdet 2012 visade sig bygga på 
kurskostnad exklusive moms. Den moms som tillkommer resulterar i behov av att utöka 
kostnadsramen till 25 tkr. 
 
FS beslöt 
 
att godkänna denna ökning av kostnadsramen.  
 
 
§ 63 FS-information 
 
Fråga om utformningen av information från FS sammanträden via kmr.se diskuterades. Bland 
annat handlar frågan om protokollen skall ligga som referat eller fulltext, vidare om 
informationen i första hand skall läggas på webben eller i KMT. 
 
FS beslöt 
 
att FS-protokollen läggs ut på hemsidan. 
 
att de läggs ut i fulltext. 



§ 64 Förslag till samarbete 
 
Till förbundsstyrelsen har inkommit förslag till samarbete med utgivning av en ”humorbok” 
med anekdoter från kyrkomusikerns vardag. Förbundsstyrelsen diskuterade frågan. 
 
FS konstaterar att planerna på boken utgör ett roligt initiativ från en av förbundets 
medlemmar. Inget hindrar att redaktören för KMT genom tidningen sprider kännedom om 
initiativet. FS menar dock att det inte ligger inom ramen för förbundets uppdrag att medverka 
i utgivning av den aktuella boken. 
 
FS beslöt 
 
att inte gå in i något samarbete kring utgivningen av humorboken. 
 
att uppdra åt förbundssekreteraren att tillskriva initiativtagaren och informera om 

ställningstagandet. 
 
 
§	  65	   Organisttjänsternas	  ställning	  
	  
Organisttjänsternas	  ställning	  har	  under	  de	  senare	  åren	  försvagats.	  Domkapitlen	  har	  
fortfarande	  en	  tillsynsroll	  när	  det	  gäller	  bemanningsaspekter	  inom	  
kyrkomusikerområdet.	  FS	  diskuterade	  möjliga	  åtgärder	  för	  att	  värna	  numerären	  för	  inte	  
minst	  organisttjänsterna.	  
	  
FS	  beslöt	  efter	  diskussionen	  
	  
att	   uppdra	  åt	  Nils-‐Gunnar	  Karlson	  och	  Margaretha	  Skoglund	  att	  utforma	  ett	  

förslag	  till	  skrivning	  som	  aktualiserar	  problematiken	  och	  som	  i	  
förlängningen	  kan	  användas	  som	  verktyg	  i	  att	  gå	  vidare	  med	  frågan.	  
Utkastet	  skall	  vara	  klart	  senast	  5	  november	  inför	  kommande	  AU-‐
sammanträde	  och	  behandling	  på	  FS	  nästa	  sammanträde.	  

	  
	  
§	  66	   Tillsättningsärende	  
	  
Lennart	  Ericsson	  informerade	  om	  ett	  aktuellt	  tillsättningsärende	  inom	  Svenska	  kyrkan.	  
	  
	  
§	  67	   Protokoll	  domkyrkoorganisternas	  förening	  
	  
Från	  Domkyrkoorganisternas	  förening	  har	  inkommit	  information	  i	  form	  av	  
årsmötesprotoll.	  Läggs	  med	  tack	  handlingarna.	  
	  
	  
§	  68	   Utbildning	  för	  nya	  stiftsombud	  
	  
Eftersom	  en	  rad	  nya	  stiftsombud	  tillkommit	  finns	  ett	  behov	  av	  en	  
introduktionsutbildning	  för	  ombuden.	  Förbundssekreteraren	  fick	  i	  uppdrag	  att	  kalla	  till	  
utbildningsdag	  21/11	  under	  förutsättning	  av	  tillräckligt	  deltagande.	  
	  



	  
§	  69	   FS-‐planering	  
	  
Nästa	  AU-‐sammanträde	  12/11,	  plats	  bestäms	  senare.	  
	  
Första	  FS-‐sammanträde	  2013:	  21-‐22/1	  -‐	  preliminärt!	  
	  
	  
§	  70	   Mötets	  avslutande	  
	  
Ordf	  avslutade	  mötet	  	  
	  
	  
Ingela	  Sjögren	   	   	   	   Henrik	  Tobin	  
ordf.	   	   	   	   	   sekreterare	  
	  
	  
	  
Per Gunnar Petersson 
justerare 
 
 
Ulf Bernhardsson 
justerare	  


