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Närvarande: Mikael Hellgren, Carolina Dawidson, David Bergius, Lars Nilsson, Stig
Lundmark och Monica Wasberg

§ 1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs David Bergius och Lars
Nilsson.

§ 3. Dagordningen fastställdes.

§ 4. Föregående protokoll.
Föregående protokoll gicks igenom och konstaterades att § 4 är åtgärdat.
I stadgarna för föreningen finns anledning att justera § 12 punkt 2 eftersom
medlemsrapportering nu sker till medlemregistret och 4 då det oftast är den
lokale musikern som sköter det musikaliska vid kontraktsträffar av olika slag.
§ 2 kan också vara angelägen att korrigera då studerande nu äger rätt att ansluta
sig till studerandeföreningen.
Om det är möjligt att ändra suppleantordningen ska även § 7 ändras.

Beslut: att Mikael Hellgren hör sig för med KMR om suppleantordningen.
(se föreg. prot. § 6)
att Monica Wasberg kontrollerar vilka stadgeändringar som är
genomförda (se föreg. prot. § 6).

§ 5. Ekonomi.
Föreningens kassör var ej närvarande men vid genomgång av den föreslagna
budgeten diskuterades huruvida föreningen kan bidra ekonomiskt till
kontraktssamlingarna. Det finns 3000 kr avsatta för kontraktsombudssamling för
innevarande budgetår.

§ 6. Nordorgel – mot framtiden.
Projektet är igång om än med något svalare engagemang än tidigare. Elevdag för
 kyrkomusikernas elever genomförs den 21 oktober. Studiedagar i orgelskoj har
genomförts i båda länen, dock utan Jan H Börjesson som först var planerat. Den
planerade helgen 18- 19 november genomförs i församlingarna och Ewerth
Richardsson är ansvarig för att ta in underlag till den gemensamma annons



som skall sättas in i tidningarna.

Några församlingar stöder projektet ekonomiskt.
Det vore också intressant att veta vilket genomslag Nordorgel-mot framtiden fått
I de olika församlingarna. Likaså vore det intressant att ha någon statistik över
antalet orgelelever i församlingarna och på vilken nivå dessa befinner sig.

Beslut: att Monica W kontaktar Ewerth Richardsson och Jerry Winblad
 von Walter om samordning av annonsunderlag.

att Monica W utarbetar en enkät om antalet orgelelever och deras
nivå.

§ 5. Stiftsombudens rapportering.
Det  nuvarande löneavtalet löper fram till 2008. Arbetet med arbetstidsregle
-ringen pågår.
Stiftsombudet påtalar vikten av ett nära samarbete med regionkontoren.

§ 6. Fortbildning/musikkonsulenttjänsten.
Då musikkonsulent Ewerth Richardsson kommer att arbeta 50% med samiskt
kyrkoliv innebär det att han endast har 50% som musikkonsulent och man kan
då  undra vad som händer med övriga 50%. Vi kontakt med stiftet framgår att
man där ser två möjligheter: vikarie eller att pengar går till  projekt av olika slag.
Här vill föreningen starkt betona att det påbörjade ungdomsmusikprojektet inte
får blandas in i ovan nämnda alternativ.

Beslut: att ordföranden formulerar ett brev till stiftsstyrelsen med betoning
på vikten av att vakansen på musikkonsulenttjänsten utannonseras
som ett  vikariat där tjänsteinnehavaren bör ha
kyrkomusikererfarenhet.

§ 7. Hemsidan.
Hemsidan sköts på föreningens uppdrag av Stig Lundmark. Han önskar gensvar
på  hemsidans utformning och innehåll. De efterlysta övningarna från sjukgym-
nasten finns inlagda men borde kanske ligga mer synligt.

Beslut: att sekreteraren förser redaktören med styrelse- och årsmötes-
protokoll i worddokumentform.

att protokollen ska finnas på hemsidan även fortsättningsvis.

§ 8. Årsmötet 2007
Mötet diskuterade tid; 16/2 eller 23/2, plats; Mariakyrkan, teg, eller Ume lands,
och innehåll; psalmer i 2000-talet, Henrik Tobin.

Beslut: att sekreteraren undersöker möjligheterna att genomföra årsmötet i



 första hand 16 feb -07 i Mariakyrkan i Umeå.

att  Carolina Dawidson kontaktar Henrik Tobin om medverkan vid
årsmötet.

att David Bergius pratar med musikerna i Ume kontrakt om de
kan hålla i en presentation av Psalmer i 2000-talet.

§ 9. Kontraktsombudsfolder.

Beslut: att ändra ”förbundskassör” till ”medlemsregistret”.

  att ta ändra texten om arbetsmiljö och kyrkomusiken i det offent-
liga musiklivet till aktuella data.

§ 10. Övriga frågor.
Bilaga 1. Tackbrev  har kommit från avgående ordföranden Ursula Grönlund.

Kvitton från Folkrörelsernas arkiv förvaltas av sekreteraren.
Den kortfattade historik som finns på hemsidan ska fortlöpande fyllas på i
komprimerad form.

Datum för nästa sammanträde den 8 januari 2007 i Arvidsjaur med start kl 10.

§ 11. Ordföranden avslutade mötet.

Luleå den 25 september 2006-09-26

Monica Wasberg, sekr

Justeras:

…………………………………….
Mikael Hellgren

……………………………………..
………………………………………….

David Bergius Lars Nilsson


