
Protokoll
Styrelsemöte

Göteborgs stifts kyrkomusikerförening

Tid: Onsdag den 3 november 2010 kl 14:00.
Plats: Domkyrkan, Göteborg

Närvarande: Bengt Nilsson, Camilla Voigt, Kerstin Odeberg,  Peder Larsson,
Ulf Lindström och Elisabeth Almqvist Hansson.

Elisabet Marmén, Ingela Sjögren och Barbro Wiskari hade anmält förhinder.

§ 72 Mötets öppnande
Bengt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 73 Justerare
Ulf Lindström valdes till justerare.

§ 74 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 75 Föregående protokoll
Föregående protokoll genomlästes, godkändes och lades till handlingarna.

§ 76 Avsägelse
Brittmari Bengtsson har avsagt sig sin plats som suppleant och som
kontraktsombud.

§ 77 Utbildningsdag
En utbildningsdag för kontraktsombud som var planerad att hållas i november
flyttas fram till måndagen den 2 maj 2011 kl 10-15. Lärarförbundets
ombudsman Anders Johansson kommer att informera om det nya avtalet.

§ 78 Maillista
Camilla Voigt uttryckte en önskan om upprättande av en maillista över samtliga
kyrkomusiker i stiftet. Vi föreslog att utskicken istället sköts via
kontraktsombuden, eftersom de har lättare att känna till förändringar i
kontraktet.

§ 79 Årsmötet
Program för årsmötet den 24 januari 2011 i Vasa församlingshem och kyrka:

09.00 Morgonmässa i Vasakyrkan medverkande: Björn Bäckersten och
Per Högberg

09.30 Kaffe och fralla i Vasa församlingshem



10.00 ”Rösten och kroppen” – ett sångpass med Ann-Christine
Göransson Kjellgren, sångsolist, sångpedagog och röstcoach

10.50 Musik i Väst informerar
11.15 Årsmöte i Vasa församlingshem

Stadgeenliga ärenden. Ev. övriga frågor skall meddelas sekreterare
Elisabeth Almqvist Hansson senast den 10 januari.

12.30 Lunch med mingelbuffé
13.30 Johanna och Sven Fridolfsson, musiker i Lutherska

Missionskyrkan i Göteborg, delar med sig av sin mångåriga
erfarenhet som musiker och körledare.

14.30 Kaffe och kaka
15.00-16.00 Schola Gothia och Ulrike Heider – i Vasakyrkan får vi via den

gregorianska musiken inspiration och en vilsam avslutning på
årsmötesdagen.

Guldhedsgården ordnar kaffe och fralla på förmiddagen, lunch med mingelbuffé
och eftermiddagskaffe för 170 kr/person. Vi tar ut en avgift på 80 kr för maten
och sponsrar resten.

Inbjudan går ut genom annons i KMT, vår hemsida och mail till medlemmarna.
Anmälan till sekreteraren senast den 11 januari.

§ 80 Codex ethicus
I Göteborgs stift finns sedan 2005 Codex ethicus, etiska riktlinjer för diakon,
präst och biskop. Något liknande finns inte för kyrkomusiker eller övriga
anställda inom kyrkan. Vi beslöt att Codex ethicus ska mailas ut till styrelsen för
genomläsning och senare diskussion.

§ 81 Arvoden och ersättningar
Vid årsmötet 2010 föreslogs styrelsen ta upp frågan om ev. höjning av arvoden
och ersättningar till funktionärer- se § 14.
Styrelsen gav kassören i uppdrag att utreda frågan och komma med ett förslag
vid årsmötet 2011.

§ 82 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndag den 24 januari kl 08:30 i Vasa
församlingshem.

§ 83 Mötets avslutande
Bengt förklarade dagens möte avslutat.

Halmstad den 5 november 2010

Elisabeth Almqvist Hansson, sekreterare Bengt Nilsson, ordförande

Ulf Lindström, justerare


