
Protokoll
Styrelsemöte

Göteborgs stifts kyrkomusikerförening

Tid: Måndag den 27 februari 2012 kl. 09:30

Plats: Göteborgs Domkyrka

Närvarande: Berit Palmgren Wahlin, Kerstin Odeberg, Kristina Quicklund, Hanz Blomdahl,
Ulf Lindström, Ingela Sjögren och Elisabeth Almqvist Hansson.
Camilla Voigt hade anmält förhinder.

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

§ 25 Justerare
Hanz Blomdahl valdes till justerare.

§ 26 Dagordning
Ärendelistan godkändes.

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

§ 28 Styrelsens konstituerande 2012
Till vice ordförande valdes Ulf Lindström.
Till kassör valdes Kerstin Odeberg.
Till sekreterare valdes Elisabeth Almqvist Hansson.
Till firmatecknare valdes ordföranden Berit Palmgren Wahlin och kassören
Kerstin Odeberg var för sig.

Styrelsen för 2012 består alltså av följande:
Ordinarie ledamöter: Berit Palmgren Wahlin, ordförande

Ulf Lindström, vice ordförande
Kerstin Odeberg, kassör
Elisabeth Almqvist Hansson, sekreterare
Hanz Blomdahl
Camilla Voigt
Kristina Quicklund

Suppleanter: Elise Edström
Elisabet Marmén
Vladimir Masko
Bengt Nilsson



§ 29 Utvärdering av årsmötet 2012
Berit framförde tack till alla för allt arbete som lagts ner på årsmötesdagen.
Vi var överens om att det varit en mycket trevlig dag. Programpunkterna
innehöll en bra kombination av teori och praktik. Maten var också mycket bra.

Sensus sponsrade även i år vårt årsmöte och vi tackar för det och hoppas på
fortsatt samarbete.

Vi beslutade också att skicka en blomma till Vasa församling, som ställde upp
med personal och lokaler lika generöst som vanligt.

§ 30 Utvecklingsdokumentet
Vi diskuterade det partsgemensamma Utvecklingsdokument, som bl a finns i vår
matrikel, och hur man använder det för att styrka yrkesmedvetenheten inom
kåren. Viktigt att det tas upp vid kontraktsmöten.

§ 31 Rapport från stiftsombuden
Kerstin och Ingela redogjorde för läget. Ett stiftsombud saknas fortfarande.
Kontraktsombud saknas fortfarande i Norra Bohuslän och Kind.

§ 32 Höstsammankomst – utbildningsdag
Måndag 8 oktober blir det utbildningsdag för kontraktsombuden och styrelsen
deltar också. Berit talar med musikkonsulent Ulrika Melin-Lasson om ev.
samordning med kontraktssamordnarna.

§ 33 Nästa styrelsemöte
Måndag 16 april kl 09:30 i Domkyrkan.

§ 34 Övriga frågor
Vi diskuterade bl a hur vi skapar mer intresse för vår hemsida och hur vi stärker
kårandan.

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

Halmstad den 13 mars 2012

Elisabeth Almqvist Hansson, sekreterare Berit Palmgren Wahlin, ordförande

Hanz Blomdahl, justerare


