
 
 
 
 

 
 

Protokoll 
Styrelsemöte 

Göteborgs stifts kyrkomusikerförening 
 
 
Tid:  Tisdag den 5 oktober 2010 kl 09:30. 
Plats:  Domkyrkan, Göteborg 

Närvarande:  Bengt Nilsson, Camilla Voigt, Kerstin Odeberg, Barbro Wiskari, 
Peder Larsson, Hanz Blomdahl och Elisabeth Almqvist Hansson.  
 
Ulf Lindström och Ingela Sjögren hade anmält förhinder. 

 
§ 60 Mötets öppnande 

Bengt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 61 Justerare 
 Camilla Voigt valdes till justerare. 
 
§ 62 Dagordning 
 Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor. 
 
§ 63 Föregående protokoll 

Föregående protokoll genomlästes, godkändes och lades till handlingarna.  
 

§ 64 Kassörsbyte 
Den 30 juni 2010 slutade Emmy Algefors som kassör och efterträddes av 
Kerstin Odeberg. I samband med kassörsbytet genomfördes revision och 
räkenskaperna godkändes. 
  

§ 65 Bilersättning 
Beslutades att bilersättning fortsättningsvis enbart utgår med den skattefria delen 
– f n 18:50 kr/mil. 

 
§ 66 Affärspaket Bas 
 Beslutades att vi fr o m nästa år ansluter oss till Nordeas ”Affärspaket bas”. 
 I det ingår bl a PlusGirokonto, internetbank och företagskort MasterCard. 
 
§ 67 Kyrkomusiksymposium och ombudsmöte 

Under hösten har det varit kyrkomusiksymposium i Uppsala, den 2-5 september, 
och den 16-17 september ägde KMR:s ombudsmöte i Stockholm rum. Vi fick 
rapporter från båda dessa möten.  

 



§ 68 Årsmötet  
Årsmötet den 24 januari 2011 kommer liksom föregående år att äga rum i Vasa 
församlingshem och kyrka. Vi fortsatte diskussionen om upplägg och innehåll 
för årsmötesdagen. Dagen börjar kl 09:30 och avslutas kl 16.  
 

§ 69 Övriga frågor 
• Musikkonsulenttjänsten 
Camilla Voigt rapporterade om sitt 20%-iga vikariat på tjänsten som 
musikkonsulent. Tjänsten är fortfarande under utredning.  Camilla har bl a 
samarbetat med Musikhögskolan angående utbudet av fristående kurser. 
• Tack 
Göran Allvar tackar för gåvan han fick i samband med att han lämnade sitt 
långvariga uppdrag som föreningens kassör. 
 

§ 70 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum onsdag den 3 november kl 13:30 i Göteborgs 
domkyrka. 

 
§ 71  Mötets avslutande 

Bengt förklarade dagens möte avslutat och inbjöd till lunch.  
 
 
 
Halmstad den 7 oktober 2010  
 
 
 
Elisabeth Almqvist Hansson, sekreterare  Bengt Nilsson, ordförande 
 
 
 
Camilla Voigt, justerare 

 


