
Styrelsemöte KMF den 6 oktober 2010 på Stiftsgården i Skellefteå 

 

Närvarande: Carolina Dawidson, Monica Wasberg, Lars Nilsson, Elisabeth Carlsson, David 

Bergius, Stefan Normark, Mikael Hellgren, gäst Ingela Sjögren förbundsordförande i FS 

 

§1 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

 

§2 Lars Nilsson valdes som justerare 

 

§ 3Mötet började med konstituerande möte där följande poster bestämdes: Mikael H ordf, 

Vice ordf Monica W, sekreterare Carolina D, kassör och firmatecknare Karolina L 

tillsammans med Mikael var och en för sig. 

 

§ 4Rapport från kontraktssamlingar ute  i stiftet 

 

§5 Stiftsombud: Vi pratade om hur vi löser detta när Stefan Normark har meddelat att han ska 

sluta med detta uppdrag. Stefan ämnar sluta vid årsskiftet och Per Wållberg är tillfrågad, vi 

inväntar svar. Stig Lundmark har meddelat att han är kvar ett år till. 

 

§6 Ingela Sjögren skulle ha varit på Lärarförbundets Höstmöte i Skellefteå men det blev 

inställt, för få deltagare hade anmält sig. Pg a ej ombokningsbara flygbiljetter så  besökte hon 

oss på vårt styrelsemöte i alla fall. 

 

Hon gratulerade till vinsten av vårt stifts hemsida och att Stig Lundmark såklart bör 

uppmärksammas för detta.  Ingela S redogjorde också för vår motion om att ha årsmöte 

vartannat år och att den inte gick igenom pg a av majoritetsbeslut som hängde på en röst! 

 

§7 Rapport från ombudsmötets olika motioner. Vi diskuterade speciellt en motion ang CD 

musik samt annan musik som nu önskas. Vi fråntas arbetsuppgifter som vi egentligen utföra, 

hur gör man och hur mycket arbetstid ska man lägga att arrangera andra låtar? Vi kanske ska 

verka för en opinionsbildning från centralt håll? 

 

§8 Hemsidan: Med anledning av vinsten av vår hemsida så låter vi prispengarna på 5 000kr gå 

till Stig Lundmark som har lagt ner mycket jobb på denna sida. Alla i styrelsen biföll detta. 

 

§9 Framtidsforum i Piteå i september 2010 för stiftens alla medarbetare. Temat var En 

trovärdig kyrka och handlade om jämställdhet. Vi gjorde en liten reflektion och konstaterade 

att det var trist att det krockade med kyrkomusikersymposiet i Uppsala som gjorde att många 

Luleåstiftare inte fick åka till Uppsala. 

 

§10 Musikerforum 2011 i Luleå Carolina rapporterade vad som är på gång inför detta möte. 

 

§11 12/2-11 Kvintessens med Anders Nyberg i S:t Olov i samband med Internationella 

konferensen.   

 

§12 Rapporter om orgelspelarkursen i Umeå, inspirationsdag på Framnäs, killsångsdag på 

Piteå havsbad mm  

 

§13 Monica Wasberg lämnade över tackblad för att vi skickade en gåva till Karl-Göran 

Ehntorps begravning. 



 

§14 David Bergius redogjorde för ett tidrapporteringssystem som man har infört i Umeå 

samfällighet för samtliga anställda. Detta fungerar inte speciellt bra eftersom musikerna inte 

går på schema. Detta måste utredas mer och Ingela Sjögren var beredd att komma upp för att 

reda ut begreppen. 

 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

Mikael Hellgren   Carolina Dawidson 

 

 

 

 

Justerare 

 

 

 

Lars Nilsson 


