
Luleå stifts kyrkomusikerförening

Protokoll fört vid styrelsesammanträde
8 januari 2007
Församlingsgården Arvidsjaur

Närvarande: Mikael Hellgren, Stefan Normark, David Bergius, Carolina Dawidson och
Monica Wasberg

§ 1. Ordföranden öppnade mötet

§ 2. Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Carolina Dawidson.

§ 3. Dagordningen fastställdes.

§ 4. Föregående protokoll.
§4. Kontakt med förbundsordföranden visar att det finns möjlighet att ändra
suppleantordningen till två ickepersonliga suppleanter. Frågan tas upp vid
årsmötet. Återstår för Monica W att kontrollera vilka ändringar som redan
gjorts i stadgarna.

Bilaga 1. §6. Brev har skickats till stiftsstyrelsen, se bilaga. Vikarie på musikkonsulent-
tjänsten är nu Jerry Winblad von Walter.
§7. Det är svårt att hitta protokollen på föreningens hemsida. Detta bör
kontrolleras.
§9.  Ändringarna i foldern till kontraktsombuden är gjorda. Kopia på diskett
med koperingsunderlag skickas till ordföranden.

Beslut: Att Monica kontrollerar vilka stadgeändringar som redan
genomförts.

Att Stefan Normark tar kontakt med Stig Lundmark om proto-
kollens tillgänglighet på hemsidan.

Att Monica skickar ordf. en kopia på kontraktsombudsfolderns
diskett.

§ 5. Ekonomi.
Styrelsen diskuterade möjligheten att överföra pengar elektroniskt.

Beslut: Att delge kassören frågan om möjlighet till elektronisk överföring
av pengar.



§ 6. Nordorgel 2006 – mot framtiden.
Satsningen 2006 hade betydligt lägre engagemang i församlingarna, ca 30%
jämfört med 2003. Vikten av att en utvärdering görs påtalades och denna faller
inom ramen för projektgruppens arbete och skall delges KMR.

Beslut: Att avvakta projektgruppens utvärdering.

Att undersöka med KMR om möjligheten att omfördela det extra
anslag som föreningen fått för Nordorgelprojektet

Att ta upp frågan om Nordorgel och rekryteringsaspekten på
Årsmötet.

§ 7. Rapporter
Stefan rapporterade från stifts/skyddsombudsutbildning han varit på. Denna
skedde helt från skolans perspektiv. En partsgemensam (Församlingsför-bundet,
KMR samt lärarförbundet) grupp har haft att  se över arbetstidsavtalet för den
sista dec -06.
Mikael rapporterade från representantskapsmötet som bl.a. tog upp frågor om
professionalitet, arbetstid, Bolognaprocessens inverkan på utbildningarna och
behovet av kyrkomusikalisk forskning.

§ 8. Årsmötet.
Årsmötet kommer att äga rum den 23 feb. -07 i Mariakyrkan i Umeå
Program:
10.00 Kaffe
10.30 Årmötesförhandlingar
12.00 Lunch
13.00 En kyrkomusikers vardag: mellan skönhet och relationer.
14.00 Kaffe
15.00 Psalmer i 2000-talet.
16.00 Avslutning

Beslut: Att skicka med förslag till stadgeändringar til kallelsen.

Att ordföranden kontaktar valberedningen om de styrelseledamö-
ter som är begrepp att väljas om

Att Monica W kontaktar Björn Malmehed, Mariakyrkan, om dag
för årsmötet samt praktiska frågor i anslutning till detta.

§ 9. Sammanträdesplan

Beslut: Att nästa sammanträde äger rum den 24 september och att kon-
traktsombudssamling sker samma dag. Plats: Stiftsgården i
Skellefteå.



§ 10. Övriga frågor.
Orgelspelarkurser har under året skett under ett veckoslut i Piteå. Att kurserna
blivit kortare än tidigare beror främst på kostnader för kost och logi på stifts-
gården. Kurserna sker nu i stiftets regi ( 1992 var sista året som KMR var
huvudman). En orgelspelarkursbrainstorming kan vara bra att ha förslagsvis
med Jerry Winblad von Walter, Mikael Hellgren och Ewerth Richardsson.

Fortbildning.
Jerry Winblad von Walter vill gärna ha förslag på fortbildningsämnen.

§ 11 Ordföranden avslutade mötet.

Luleå den 8 januari 2007

Monica Wasberg
Sekreterare

Justeras:

Mikael Hellgren, ordförande Carolina Dawidson


