
Protokoll fört vid Styrelsemöte Luleå Stifts Kyrkomusikerförening 
 
Skellefteå Landsförsamling måndag 29/9-08 kl 13-15 
 
Närvarande: Lars Nilsson, Carolina Dawidson, David Bergius, Mikael Hellgren, Stig Lundmark 
 Monica Wasberg 
 
 
 
 
§ 1. Inledning 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
 
§ 2. Att justera dagens protokoll utsågs Carolina Dawidson 
 
 
§ 3. Föredragningslistan godkändes. 
 
 
§ 4. Föregående protokoll gicks igenom och där fanns inget att tillägga. 
 
 
§ 5. Ekonomi 
Bilaga 1 Frågan om orgelspelarkurssubventionering togs upp. Kostnaderna för  
 årsmötet togs upp och vi ska höra med Sensus och stiftet om ev. bidrag. 
 En redovisning av kostnaderna för såväl orgelspelarkursen som  
 Årsmötet ska göras och skickas till KMR. 
 Det är en kassörskurs planerad till 16/10-08 i Stockholm. 
 Beslut: Att subventionera orgelspelarkursen med 750:-/student 
  Att göra en redovisning till KMR omfattande bidrag till  
     Orgelspelarkurs och kostnader för årsmöte. 
  Att Monica kontaktar Karolina Lif ang. utbildningsdagen 
     för kassörer samt om möjligheten att fakturera Sensus 
     för årsmötet.   
 
 
§ 6. Rapport från stiftsombuden. 
 Stig Lundmark rapporterade att man upptäckt arbetsmiljöproblem inom 
 Stiftet. Det sägs att kvinnor diskrimineras. En träff mellan Församlingsförbundet 
 och stiftet är planerad.  
 Beslut: Att uppdra till Stig Lundmark att delta vid träffen mellan  
     Församlingsförbundet och stiftet. 
 
 
§ 7. Orgelelevenkäten. 
 Ett 15-tal svar har kommit in och i dessa förekommer likvärdigt undervisning på piano 
 och orgel. Här nämndes att Lars Hagström och Helena Ambertsson gärna kommer och 
 föreläser. 
 Beslut: Att Monica sammanställer enkäten. 
 
 
§ 9. Elevdag på musikhögskolan. 
 Beslut: Att Carolina tar kontakt med Gertrud Lundbäck-Grönlund om 
    en möjlig dag i början av vt-09. När datum är satt skickar  
    Carolina ut inbjudan till dagen. 
  Att Mikael kontaktar Gertrud Lundbäck-Grönlund om möjlig- 
     het att undervisa elever som sedan kantorsexamineras på 
     Kantorsutbildningarna. 
  



§ 10. Stiftsombud Norrbotten 
 Frågan om nytt stiftsombud för Norrbotten är inte aktuell. Men man bör ändå 
 fundera över om det finns någon som under kommande år kan läras upp för  
 uppgiften. 
 
 
§ 11. Årsmöte 2009 
 Beslut: Att förlägga årsmötet till kyrkomusikerkonventet 2-3/6-09 i Luleå. 
 
 
 
§ 12. Kontraktsombudsfoldern. 
 Beslut: Att Monica kollar av och gör en revidering av foldern. 
 
 
§ 13. Kommande sammanträde 
 Beslut. Att nästa sammanträde äger rum den 18/2 2009 i Skellefteå. 
 
 
 
§ 14 Övriga frågor 
 Ordföranden informerade om ”Kyrkan mitt i musiklivet” som äger rum i Linköping 5-6/11. 
 Mikael, Monica och David är intresserade av att åka. 
 Beslut: Att föreningen bekostar deltagaravgift, resa och boende 
 
§ 15. Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
Luleå den 29 september 2008  
 
 
 
Monica Wasberg 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
Mikael Hellgren   Carolina Dawidson 


