
Kyrkomusikerföreningens årsmöte i samband med Musikerforum Luleå den 30 maj 2017 

§1 Ordföranden förklarade årsmötet öppnat 

§2 Mötet ansågs behörigen utlyst 

§3 Årsmötet valde till presidium ordförande Mikael Hellgren, sekreterare Carolina Söderberg 

§4 Till justerare valdes: Anderas Söderberg samt Magnus Karlsson 

§5 Dagordningen fastställdes med tillägg av en tyst minut 

     för medlem som avlidit under året, nämligen Alvar Burman, Kalix. 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades (bilaga) 

§7 Stifts- och skyddsombudens berättelser lästes upp (bilaga) 

§8 Kassarapport samt revisorernas berättelse lästes upp (bilaga) 

§9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet 

§10 Val av styrelseledamöter samt suppleanter: 

       I tur att avgå: Peter Larsson, Carolina Söderberg, Monica Wasberg. Omval av samtliga (2 år). 

       Omval av suppleant  Stefan Norberg (2 år). 

§ 11 Val av ordförande: 

       Omval av Mikael Hellgren (1 år) 

§ 12 Val av två revisorer och en suppleant: 

       Omval av ordinarie Ewa Miller, Margareta Forsman, suppleant Per Wållberg (1 år) 

§ 13 Val av stifts och skyddsombud  

Omval av Christiane Rödder Steiner för norra delen av Stiftet och Mikael Hellgren för södra delen           

av stiftet (1 år) 

§ 14 Val av kontraktsombud  

      Nytt för 2017 är att Luleå Stift är indelat i 6 kontrakt i stället för 8  

      Inga avsägelser förelåg. Nuvarande kontraktsombud är: 

Norra Norrbottens kontrakt: Robert Pauker 

Luleå kontrakt: Maria Sundén 

Piteå kontrakt: Vakant 

Skellefteå kontrakt: Anders Wälimäki 



Södra Västerbottens kontrakt: Björn Malmehed samt Karin Gustafsson 

Södra Lapplands kontrakt: Viktoria Dahlström 

§ 15 Val av ombud till KMR:s repskap i Stockholm 19/3 2018 i Stockholm 

      Årsmötet ger i uppdrag till styrelsen att besluta vem som ska utses till representant  

§ 16 Val av valberedning:  

     Omval av Anders Wälimäki, Mikael Åhdén samt Kjell Lindström (1 år) 

§ 17 Fastställande av utgifts och inkomststat för kommande år. Styrelsens förslag fastställdes (bilaga). 

Inför kommande år får stiftsföreningen en något större summa än tidigare från Kyrkomusikernas 

riksförbund. I kassan finns drygt 30 000 kr inför kommande år. 

§ 18 Övriga frågor: Ordförande informerade om avtalsförhandlingarna som går trögt och det verkar 

vara svårt att komma överens. Man vill t.ex. ta bort tidlistan, ifrågasättande om 100 timmar 

fortbildning, ta bort tillägget för att gå på schema mm 

      Ordförande informerade om promemoria angående ändringar vad gäller behörighetsprövning och 

tjänstetyper. Skrivelsen var tänkt att föreläggas kyrkomötet 2016, men kom inte med där. 

Förhoppningsvis behandlas den av kyrkomötet 2017. 

§ 19 Mötet avslutades 
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