
Protokoll
Styrelsemöte

Göteborgs stifts kyrkomusikerförening

Tid: Måndag den 28 februari 2011 kl 09:30.

Plats: Domkyrkan, Göteborg
Närvarande: Berit Palmgren Wahlin, Ulf Lindström, Kerstin Odeberg, Kristina
Quicklund, Camilla Voigt, Ingela Sjögren, Peder Larsson och Elisabeth
Almqvist Hansson.

Barbro Wiskari och Bengt Nilsson hade anmält förhinder.

§ 29 Mötets öppnande
Berit hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 30 Justerare
Camilla Voigt valdes till justerare.

§ 31 Dagordning
Ärendelistan godkändes.

§ 32 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 33 Utvärdering av årsmöte 2011
Alla var mycket nöjda med årsmötet, den inledande musikaliska morgonmässan,
övriga programpunkter och lokalerna. Uppslutningen var god med 67 deltagare.

Sensus stod för en stor del av matkostnaden. Vi tackar för samarbetet och
hoppas på fortsatt samarbete!

Vi beslutade också att skicka en blomma till Vasa församling, med speciellt tack
till vaktmästaren som bistod oss under hela dagen.

Det var första gången som kallelse skedde via e-mail istället för brev och det
visade sig fungera alldeles utmärkt.

§ 34 Årsmöte 2012
Datum för Årsmötet 2012 fastställdes till måndag den 23 januari. Vi påbörjade
också en diskussion om upplägget av dagen.



§ 35 Utbildningsdag
Utbildningsdag för kontraktsombuden äger rum måndagen den 2 maj 2011 kl
10-15. Lärarförbundets ombudsman Anders Johansson kommer bl a att
informera om det nya avtalet. Berit undersöker var i Göteborg vi ska vara.

§ 36 Hemsidan
Hemsidan och samarbetet med Gjert Magnusson fungerar utmärkt.

§ 37 Val av ständigt adjungerade stiftsombud
Ingela Sjögren och Peder Larsson valdes till ständigt adjungerade stiftsombud.

§ 38 Byte av kontraktsombud i Marks och Bollebygds kontrakt
Bengt Särndal har slutat och efterträtts av Martin Kahnberg.

§ 39 Rapport från stiftsombuden
Vissa förändringar har skett när det gäller vilka kontrakt stiftsombuden ansvarar
för.
Aktuell indelning:
Peder Larsson – kontrakt 169 och 171-176.
Kerstin Odeberg – kontrakt 179-184.
Ingela Sjögren – kontrakt 168, 170 och 178.

§ 40 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir måndag den 4 april kl 09:30 i Göteborgs domkyrka.

§ 41 Övriga frågor
• Kontraktsombud i Kind, fortfarande vakant.
• Kerstin Odeberg meddelade att vi nu fått vårt kontokort som är kopplat

till PlusGirot. Vi beslutade därför att avsluta vårt SEB-konto, som
tidigare använts för utbetalning av handkassa.

§ 42 Mötets avslutande
Berit förklarade dagens möte avslutat och inbjöd till lunch.

Halmstad den 1 mars 2011

Elisabeth Almqvist Hansson, sekreterare Berit Palmgren Wahlin, ordförande

Camilla Voigt, justerare


