
Protokoll
Styrelsemöte

Göteborgs stifts kyrkomusikerförening

Tid: Måndag den 4 april 2011 kl 09:30.

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

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

§ 44 Justerare
Kristina Quicklund valdes till justerare.

§ 45 Dagordning
Ärendelistan godkändes.

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

§ 47 Upplägg utbildningsdag 2 maj
Måndag den 2 maj 2011 anordnar vi en utbildningsdag för kontraktsombuden.
Temat är: ”Vad är angelägna frågor i ditt kontrakt?”. Lärarförbundets
ombudsman Anders Johansson kommer bl a att svara på frågor och informera
om det nya avtalet. Platsen blir Repslagaregården, Masthuggs Församlingshem.
Dagen inleds kl 09:30 med kaffe/te och smörgås, lunch serveras kl 12:00 och kl
15:00 avslutas utbildningsdagen med dricka och frukt. Lunchen levereras av
Österkök.

§ 48 Kontraktsombud
Kontraktsombud i Kind – fortfarande vakant.
Kontraktsombudet i Norra Bohuslän önskar lämna sitt uppdrag.

§ 49 Inkommen förfrågan
Camilla Voigt hade fått en förfrågan om GSKM kunde vara med och sponsra en
workshop i samband med Göteborgs Internationella Orgelakademi 15-18
september 2011.
Vi ser tyvärr ingen möjlighet till detta eftersom detta inte ligger i linje med
föreningens verksamhet.



§ 50 Rapport från stiftsombuden
Nytt avtal som gäller 1 april 2011-30 april 2012 är klart. Löneutrymmet räknas
upp med minst 1,5% från 1 april 2011. Även ersättningarna för ob- och
lägertjänstgöring har räknats upp. För mer info se KMR:s hemsida.

§ 51 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir måndag den 30 maj kl 09:30 i Göteborgs domkyrka.

§ 52 Övriga frågor
• Informerades om att tjänsten som musikkonsulent är utannonserad. Vi är

glada för detta och för att det blev en heltid.
• Frågan om handledning för kyrkomusiker väcktes och diskuterades.

  
§ 53 Mötets avslutande

Berit förklarade dagens möte avslutat och inbjöd till lunch.

Halmstad den 5 april 2011

Elisabeth Almqvist Hansson, sekreterare Berit Palmgren Wahlin, ordförande

Kristina Quicklund, justerare


