
Protokoll
Styrelsemöte

Göteborgs stifts kyrkomusikerförening

Tid: Måndag den 14 maj 2012 kl.09:30

Plats: Göteborgs Domkyrka

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

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

§ 37 Justerare
Elise Edström valdes till justerare.

§ 38 Dagordning
Ärendelistan godkändes.

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

§ 40 Nytt kontraktsombud
Birgitta Brodén är nytt kontraktsombud i Uddevalla kontrakt. 

§ 41 Årsmöte-12 och Årsmöte-13
Vi diskuterade ekonomin i samband med årets årsmöte och konstaterade med
tacksamhet att Sensus stått för Anci Hjulströms kostnader.
Tema och upplägg för kommande årsmöte diskuterades och vi enades om att ha
ett ”Orgeltema”.

§ 42 Utbildningsdag – innehåll och datum
Höstens utbildningsdag kommer att äga rum måndag den 1 oktober kl 09:00-
16:00 i Repslagaregården, Masthuggs församlingshem.
Tema för dagen blir ”Hållbara kyrkomusiker”.

§ 43 Motioner
Olika förslag till motioner inför kommande års ombudsmöte diskuterades.

§ 44 Rapport från stiftsombuden
Kerstin och Ingela redogjorde för läget, som för närvarande var ganska lugnt.
De håller på med instruktioner, strukturfrågor och avtalsfrågor.



Under hösten kommer boken ”Hållbara kyrkomusiker” att distribueras till alla
medlemmar. Boken kommer att kopplas till en speciell webbsida. Tanken är att
boken bl a ska användas som diskussionsmaterial vid kontraktsträffar. Release
vecka 39.

§ 45 Nästa styrelsemöte
Måndag 18 juni kl 09:30 i Domkyrkan.
Boka också in måndag 10 september kl 09:30-16:00 då det blir en styrelsedag i
Varberg för alla i styrelsen – både ordinarie och suppleanter.

§ 46 Övriga frågor
Kyrkosångens Vänner har ett projekt ”Psalmsång för ungdom”.
Under hösten startar stiftet en handledningskurs för kyrkomusiker.
Ledare: Christina Lövestam.

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

Halmstad den 16 maj 2012

Elisabeth Almqvist Hansson, sekreterare Berit Palmgren Wahlin, ordförande

Elise Edström, justerare


