
Protokoll
Styrelsemöte

Göteborgs stifts kyrkomusikerförening

Tid: Måndag den 16 januari 2012 kl. 09:30.

Plats: Göteborgs Domkyrka

Närvarande: Berit Palmgren Wahlin, Kerstin Odeberg, Kristina Quicklund, Camilla Voigt,
Barbro Wiskari, Ulf Lindström, Hanz Blomdahl, Peder Larsson, Ingela Sjögren,
Elisabeth Almqvist Hansson och Ulrika Melin-Lasson.

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

§ 79 Justerare
Ulf Lindström valdes till justerare.

§ 80 Dagordning
Ärendelistan godkändes.

§ 81 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Konstaterades att posterna som kontraktsombud i Kind och Norra Bohuslän
fortfarande är vakanta.

§ 82 Välkomnande av nya Musikkonsulenten
Stiftets nya musikkonsulent Ulrika Melin-Lasson hälsades välkommen. Ulrika
presenterade sig själv och berättade om tjänsten som musikkonsulent. Hon vill
gärna samarbeta med olika aktörer. Vi diskuterade bl a kyrkomusikernas behov
av handledning. 2013 kommer det att ordnas en Biskopens dag för
kyrkomusiker och därefter är tanken att denna dag anordnas vartannat år.

§ 83 Hemsidan
Beslutades att på Årsmötet framföra ett tack till Gjert Magnusson som så
föredömligt sköter vår hemsida. Vi ska också passa på att göra reklam för
hemsidan på Årsmötet.

§ 84 Bokslut 2011
Kerstin redogjorde för bokslutet. Styrelsen beslutade att godkänna det
föreslagna bokslutet för 2011.

§ 85 Budget 2012
Kerstin redogjorde för förslaget till budget samt arvoden och ersättningar till
funktionärer. Detta diskuterades och slutgiltigt godkännande av budgeten



kommer att ske via mail.

§ 86 Verksamhetsberättelse 2011
Elisabeth läste upp verksamhetsberättelsen för 2011. Styrelsen beslutade att
godkänna verksamhetsberättelsen.

§ 87 Årsmöte 2012
Vi diskuterade olika praktiska detaljer inför Årsmötet den 23 januari.
Anmälningstiden förlängdes till torsdag den 19 januari och påminnelse via mail
skickas omedelbart till kontraktsombuden för vidare förmedling till
medlemmarna.

§ 88 Årsmöte 2013
Måndag den 21 januari 2013 hålls nästa års årsmöte.

§ 89 Rapport från stiftsombuden
Bl a rapporterades att organisttjänsten i Tranemo är indragen.

§ 90 Övriga frågor
Kerstin framförde en hälsning från FS om att det snart är dags att skriva nya
motioner till kommande ombudsmöte.

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

Halmstad den 17 januari 2012

Elisabeth Almqvist Hansson, sekreterare Berit Palmgren Wahlin, ordförande

Ulf Lindström, justerare


