
Protokoll fört vid styrelsemöte i KMR Y, 2011-11-15 
 
Plats: Nordingrå kyrka 

Närvarande: Sven Edsfors, Cecilia Nilsson, Jeanette Segerbrant, Kicki Sjöstedt, Karin 

Johansson 

 

 

 

§43.  Mötets öppnande 
 Sven Edsfors öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§44.  Godkännande av dagordning 
 Dagordningen lästes upp och godkändes. 
 
§45.  Val av justeringsman 
 Till justeringsman, jämte ordföranden, valdes Cecilia Nilsson. 
 
§46.  Föregående protokoll 
 Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.  
 
§47.  Hemsida  

Karin Johansson visade föreningens nya hemsida och styrelsen berömde 
henne för arbetet med detta och det goda resultat som det gett.  

 
§48. Ordförandekonferens 

Jeanette berättade om ordförandekonferensen hon varit på och att hon fann 
den intressant och spännande. Ordförandena tillsammans med Jeanette 
arbetar vidare med att förbättra kommunikationen mellan Lärarförbundet och 
KMR. 

 Jeanette informerade också om att hon haft kontakt med Jeanette Fahlman 
som är regionombud i Umeå och därmed har ett övergripande ansvar för 
kyrkomusikerna. 

 Hon berättade också om en planerad träff till våren där man kommer att prata 
om arbetsfördelning mellan KMR-ombuden och Lärarförbundets ombud. 

  
 Jeanette tydliggjorde också att det är Perra Westin som har huvudansvaret för 

kyrkomusikerna i Kramfors kommun. 
 
§49. Fackliga frågor just nu 
 Sven och Jeanette berättade att i ett pastorat i Medelpad finns oro bland 

musikerna kring en eventuell omorganisering. Flera av de musikerna är inte 
anslutna till facket. Förbundsordförande Ingela Sjögren har lovat att 
tillsammans med vårt stiftsombud finnas till hands i detta ärende. Det är ett 
bra tillfälle att försöka rekrytera våra kollegor som inte är med i KMR att bli 
det i samband med detta. Sven tar kontakt med berörda musiker och skickar 
information om facket till dem. 

 
 
 
 
 



§50. Inför kommande styrelsemöte 
 Som tidigare konstaterats står Kicki, Cecilia och Jeanette i tur att väljas om, 

liksom Sven. 
 Alla ställer sig till förfogande för omval, dock avslutar Kicki uppdraget som 

kontraktsombud. 
 Fler personer behövs till valberedningen, Sven kontaktar Per Bergius och 

Göran Lundberg kring detta. 
 Ett nytt skyddsombud skall väljas, Sven lovade att se över procentsatsen för 

den rollen innan vidare åtgärder vidtas. 
  
§51.  Ekonomi 
 Cecilia berättade om den ekonomiska situationen där vi med all sannolikhet 

kommer att överskrida budgeten detta år.  
 
§52. Nästa möte 
 Styrelsen bestämde preliminärt att nästa möte sker den 25/1 kl. 11.00 i Säbrå 

församlingsgård. Alternativet är den 24/1 beroende på om det blir ett 
kontraktsombudsmöte den dagen. 

 
§53. Mötets avslutande 
 Ordförande Sven Edsfors avslutade dagens möte. 
 
 
 
 
Vid protokollet:………………………… justeras:……………………… 
  Kicki Sjöstedt, sekreterare  Sven Edsfors, ordförande 
 
 
 
justeras:……………………… 
  Cecilia Nilsson 


