
Protokoll fört för 

Kyrkomusikerföreningen i Luleå Stift 

Tid: 10/2 2016 kl 9.30-14.30 

Plats: Luleå Stiftskansli 

Närvarande: Mikael Hellgren, Carolina Dawidson, Robert Pauker, Christiane Rödder Steiner, Maria 

Karlsson ,Monica Wasberg (anslöt strax före lunch) 

§1 Mötet öppnades av ordförande 

§2 Till justerare valdes Christiane Rödder Steiner 

§3 Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna 

§4 Ekonomin för föreningen redogjordes av kassör Robert Pauker.  

§5 Årsmöte 8/4 2016 Umeå.  

Innehåll: Start kl 13 Peder Karlsson från The Real Group föreläser om Organisk kör  
Kl.14.30 Fika 
Kl.15.00 Årsmöte 
Kl.18 Orgel och pianokonsert i Mariakyrkan  
Kl 19.30 Gemensam middag på stan som föreningen bjuder på. 
 
Ordförande bokar lämplig lokal att vara i samt vilken restaurang som ska bokas. 
Sekreterare skickar kallelse till årsmötet senast två veckor innan årsmötet.  
Bokslut och verksamhetsberättelse, samt stiftssombudens berättelser ska vara inlämnade och klara. 
 

§6 I tur att avgå ordinarie ledamöter: Christiane Rödder Steiner, Maria Karlsson och Robert Pauker. 

Samtliga ställer upp för omval. 

Suppleanter: Stefan Norberg (omval) 

Monica Wasberg avser att avgå som Stiftsombud för Norrbottensdelen. Christiane Rödder Steiner är 

tillfrågad som nytt Stiftsombud. 

§7 Nya kontraktsombud till Piteå och Kalix Torne kontrakt.  

Mikael kontaktar valberedningen och Anders Wälimäki inför årsmötet. 

§8 Ombudsmöte Stockholm 20-21/10  

KMF får skicka två ombud. Flera intresserade finns från styrelsen. Valberedningen förbereder detta. 

§9 Motioner till ombudsmötet  

Linköpingsstift samtliga motioner tillstyrkes. Dock med tillägg till den som handlar om Broschyr där 

det bör framgå tydligt om vad som gäller vid dubbelanslutning. 



Skara Stift: Tjänstekläder tillstyrkes förutom sista raden ” den ska vara proper” 

Karlstads Stift: Ökat anslag till stiftsföreningarna tillstyrkes med tillägg att särskild hänsyn skall tas till 

geografiska förhållanden. 

§ 10 Rapport från orgelelevdagen 6/2-16 på Musikhögskolan i Piteå. 

 4 elever deltog och dagen kändes viktig för dessa unga elever. Viktigt att de som har orgelelever 

informerar att denna dag finns och stöttar eleverna att åka. Vi behöver rekrytera fler kyrkomusiker i 

framtiden så detta är viktigt för Luleå Stift. 

§11 Medlemsverksamhet.  

Kontraktssamlingar har genomförts i både norr och Västerbotten. Barnkördagar och inspirationsdag 

planerad med Nadja Eriksson 22-23 2016 april i Boden 

 22/10 Inspirationsdag med LUNK i Örnäset   

§ 12 Övriga frågor: 

 En remiss angående ändringar i Kyrkoordningen vad gäller titlar och examen för kyrkomusiker har 

kommit till alla stift, Kiruna församling samt S:t Olovs församling.  

§ 13 Mötet avslutades 

 

Ordförande:     Sekreterare: 

 

Mikael Hellgren    Carolina Dawidson 

 

 

Justerare: 

 

 

Christiane Rödder Steiner 

 

 

 


