
Protokoll fört vid styrelsemöte i KMR Y, 2011-09-27 
 
Plats: Sollefteå församlingsgård 
Närvarande: Sven Edsfors, Jeanette Segerbrant, Kicki Sjöstedt, Åke Strömbom, Karin 
Johansson 
 
 
 
§31.  Mötets öppnande 

 Sven Edsfors öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§32.  Godkännande av dagordning 
 Dagordningen lästes upp och godkändes. 
 
§33.  Val av justeringsman 
 Till justeringsman, jämte ordföranden, valdes Åke Strömbom. 
 
§34.  Stiftsombudet berättar 

Jeanette beskriver sin första tid som stiftsombud sedan hon tillträdde i juli. 
Till arbetsuppgifterna hör schemafrågor, bevakning av tjänster, 
kyrkoherdetillsättningar och kommunikationsfrågor. 
Hon kommer också att påbörja en FIA-utbildning, som är en 6 dagar lång 
grundutbildning i förhandlingsteknik. 

 
§35.  Kontraktombudsrollen 
 Styrelsen reflekterade återigen en stund kring kontraktsombudets roll.  

 
- En grundläggande uppgift är att uppmuntra till att vilja vara med i facket. 
- Knyta kontakt med nytillsatta musiker i kontraktet samt vidarebefordra 
information om tillsättningen till stiftombudet. 
- Främja gemenskap, samarbete och kontakt mellan musiker, via 
kontinuerliga musikerträffar. 
- Att vara en kanal mellan styrelsen och musikergruppen vid frågor av 
facklig karaktär. 
- Bevaka nedskärningar som sker utan fackliga förhandlingar och 
förändringar av tjänster. 
- ha ett övergripande ansvar för att personuppgifter till 
medlemsregistret/matrikel är aktuella. 
Styrelsen föreslår ett kontraktsombudsmöte den 25/1 2012 i Säbrå 
församlingsgård. Kicki undersöker tillgänglighet och pris för lunch. 

 
§36. Representantskap för KMR 2012 
 KMR:s representantskap kallar till sammanträde i Stockholm den 12/1 2012. 

Styrelsen föreslår, eftersom Sven åkte sist, att någon från Jämtland åker 
denna gång. Har de inte möjlighet att skicka någon, sänder vi Jeanette 
Segerbrant.  

 
 
 
 
 



§37. Inför kommande årsmöte 
Styrelsen konstaterade att det fortfarande fattas 2 personer till 
valberedningen.  
I tur att väljas om i styrelsen står: Kicki Sjöstedt, Jeanette Segerbrant och 
Cecilia Nilsson.   
Styrelsen diskuterade behovet av ersättare och kom fram till att det vore 
önskvärt med ett par ersättare i ett framtida styrelsearbete. 

 Datum för årsmötet bestäms innan årsskiftet. 
 
§38.  Medlemsmöte 

Sven meddelade om dagens medlemsmöte i Sollefteå församlingsgård där 
Lärarförbundets Gunilla Bystedt kommer att berätta om hur de jobbar för 
kyrkomusikerna i Sollefteå kommun. 

 
§39. Ordförandekonferens 

Jeanette kommer att åka på Lärarförbundet i Västernorrlands 
ordförandekonferens i oktober och meddelade att alla som har frågor eller 
önskemål mot KMR hör av sig till henne.  
 

§40. Hemsida 
Karin informerade och demonstrerade sitt arbete med vår hemsida. 
Fortfarande behövs en del justeringar göras gällande länkar till 
Lärarförbundet centralt och lokalt, dessutom saknas aktuella bilder på 
styrelsens ombud.  

 
§41.  Nytt möte 

Styrelsen beslutade att nästa möte arrangeras i samband med 
kontraktsmusikerträff i Nordingrå den 15/11. Sven kontaktar en av 
Lärarförbundets ombud i Kramfors för att komma och informera om sitt 
arbete för kyrkomusikerna i kommunen. 

  
§42. Mötets avslutande 
 Ordförande Sven Edsfors avslutade dagens möte.  
  
 
 
 
Vid protokollet:………………………… justeras:……………………… 
  Kicki Sjöstedt, sekreterare  Sven Edsfors, ordförande 
 
    
justeras:……………………… 
 Åke Strömbom 
 


