
Kyrkomusikerföreningen i Luleå stift

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 30 maj 2006
Stiftsgården i Skellefteå

Närvarande: Carolina Dawidson, Maria Axéll, David Bergius, Stefan Normark, Mikael
Hellgren, Monica Wasberg och från punkt 4 Carolina Lif och Rose-Marie
Vinberg.

§ 1. Ordföranden Mikael Hellgren öppnade sammanträdet och hälsade alla
hjärtligt välkomna.

§ 2. Att justera dagens protokoll utsågs David Bergius och Maria Axéll.

§ 3. Föregående styrelsemötesprotokoll gicks igenom och noteras att den skrivelse
som enligt §9 skickats till Luleå Stift inte har givit något gensvar.

§ 4. Årsmötet 2006
Styrelsen har ännu inte fått någon formell avsägelse från Kerstin Baldwin.
De utlovade tipsen från sjukgymnasten har inte kommit in på hemsidan.
Mycket positivt med konserten i anslutning till årsmötet, då fyra unga kon-
sertorganister musicerade.
Det var också mycket positivt att förbundsordföranden Ingela Sjögren när-
varade vid årsmötet.

Beslut: Att höra med Ursula Grönlund om de tips som sjukgymnasten
hade finns tillgängliga för hemsidan.

§ 5. Styrelsen presenterade sig för varandra med anledning av att merparten av
ledamöterna är nya.

§ 6. Stadgarna.
Ordföranden har från förre ordföranden fått stadgar där det finns

 textmarkeringar för ändringar. Styrelsen diskuterade om det inte vore på
sin plats att se över systemet med personliga suppleanter och i stället ha endast
två suppleanter som inte är personlig.

Beslut: Att kontrollera de föreslagna stadgeändringarna och om dessa
är beslutade ska stadgarna skrivas rent.

Att kontrollera med KMR om det är tillåtet att minska antalet
Suppleanter till två och att dessa inte är personliga.



§ 7. Ekonomi
Carolina Lif övertar handlingar som rör föreningens ekonomi från Per Wållberg.
Direkta kostnader är resor för styrelseledamöterna, kontraktssamlingar samt

 kostnader för stiftsombuden. Noteras att hyrbil ibland kan vara ett lönsamt
 alternativ.

Beslut: Att kassören tar reda på vad kilometerersättningen är.

§ 8. Vad vill styrelsen med sitt arbete?
Det är intressant att följa arbetet som den nya partsgemensamma arbetsgruppen
- KMR och Församlingsförbundet – har igångsatt inför en ny form av
arbetstidsreglering. Arbetstidsmodellerna är svåra att påverka och som bakgrund
nämndes att Församlingsförbundet tidigare krävt schemaläggning som ett
alternativ för att avtal skulle ingås. Den partsgemensamma gruppen skall lägga
fram ett förslag i december-06. I nuläget avgör församlingarna vilken modell
som ska ligga till grund för anställning.

Beslut: Att kontakta Ola Carnelid för att få veta hur vi i lokalföreningen
ska agera.

§ 9. Rekrytering.
Rekryteringsfrågan omfattar rekrytering till kyrkomusikeryrket. En samman-
ställning över orgelspelarkurserna visar att kostnaderna för kurserna är högst
i Luleå stift, 6000 kr, emedan kostnaderna i övriga landet ligger på ca 2000 kr.
Kan man hitta andra vägar för orgelspelarkurserna så att kostnaderna minskar
borde det möjliggöra för fler att gå dem. Nämndes Musikhögskolan i Malmö
som ger en 5p kurs för orgelspelare. Framnäs och Medlefors folkhögskolor
nämndes i sammanhanget.

Suzuki-modellen med nivå 3 och 4 kan ev genomföras i privat regi av Gunilla
Rönnberg med en kostnad på 20-30.000kr för båda kurserna. Här nämndes
också att Umeå landsförsamling erhållit strukturbidrag från stiftet för inköp av
övningsorglar.     

§ 10. Nordorgelprojektet
6-7/9 genomförs inspirationsdagar på temat Orgelskoj i Piteå respektive Umeå.
Föreläsare är bokens författare.
21/10 genomförs en orgelelevdag vid Musikhögskolan i Piteå.

Beslut: Att Monica Wasberg tar kontakt med Kerstin Baldwin för att
få en bild av hur arbetet fortskrider.



§ 11. Fackliga frågor
Arbetstider
Löner och avtal

Stefan Normark rapporterade ett lönestatistiken för åren 2002-
2005 ligger hyfsat bra. Umeå kyrkliga samfällighet har dock en
sämre löneutveckling än stiftet i övrigt.
Hur väl fungerar lönesamtalen och genomförs de? Lönesamtalen
talar för oss. Församlingsförbundet förespråkar en medveten
lönepolitik i varje enskild församling.
Vid vidareutbildning och byte av tjänst har man större 

möjlighet till löneutveckling.
Det nuvarande avtalet löper t.o.m. 2007 och de relativt stora
löneökningarna för yrkeskåren kan förväntas avta något därefter.

Inför framtiden är det viktigt att ska nätverk och plattformar för
samtal i syfte att hålla samman yrkeskåren. Här kan Sensus bli
till hjälp.

Ideologiska frågor.
Diskuterades om de ideologiska frågorna har betydelse
i rekryteringsperspektivet. Här återkopplades till seminarierna vid
Framtidsforum. Nämndes att det är viktigt att veta hur budgeten
för kurser och fortbildning fördelas.
Frågan väcktes om det är intressant att dra in ideologiska frågor i
det fackliga arbetet. Här nämndes Henrik Tobin som en ev. gäst
i anslutning till nästkommande årsmöte.

§ 12. Fortbildning
Rapporterades från Rose Marie Vinberg om Sensus som samarbetspartner i
fortbildningsfrågor. Det finns ett problem med motivationen att rapportera
körgrupperna till Sensus eftersom det inte ger något direkt ekonomiskt utbyte,
Sensus kommer gärna ut på kontrakssamlingar m.m. som resurs.

§ 13. Hemsidan
Vi väntar på sjukgymnastens tips och årsmötesprotokollet till hemsidan.

§ 14. Nästa styrelsesammanträde äger rum den 25/9 i anslutning till kontrakts-
ombudsdagen på Stiftsgården i Skellefteå. Ärende för kontraktsombuden: Hur
öka intresset för kontraktssamlingarna? Noteras att de egna ledens kompetens
ofta förbises.

§ 15. Inga övriga frågor förelåg.

§ 16. Ordföranden avslutade mötet.



Luleå den 30 maj 2006

Monica Wasberg, sekreterare

Justeras:

………………………………..
Mikael Hellgren, ordförande

………………………………..
Maria Axéll

………………………………..
David Bergius


