PROTOKOLL
fört vid sammanträde för
Förbundsstyrelsen, Kyrkomusikernas Riksförbund.
Datum

2019-05-23

Tid

10.15-15.40

Plats:

Lärarnas Hus, Stora Essingen, Stockholm

Närv. ord. ledamöter:

Ingela Sjögren (mötesordf)
Nils-Gunnar Karlson
Lennart Ericsson
Olle Heverius
Margaretha Skoglund (§§ 38-43; 45-46)
Agneta Sonnebo
Carolina Söderberg

Ersättare enligt
rullande schema

Ingrid Larsson-Hultkvist

Övriga närvarande:

Henrik Tobin (ombudsman; förbundssekr, mötessekr)
Erik Svensson (budgetberedare; revisor)
Ingrid Lindgren Andrén (ombudsman; § 43d)

§ 38

Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet den 23/5 kl. 10.30.
§ 39

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter kompletteringar.
§ 40

Val av justerare

Margaretha Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 41

Föregående protokoll

Protokoll från 2019-03-12--13, distribuerat 2019-04-11, anmäldes och lades med
godkännande till handlingarna.

§ 42

Rapporter

a)

Lägesrapport registerarbetet, med angränsande frågor

Nils-Gunnar Karlson rapporterade från registerarbetet. Sedan mars-sammanträdet har för första
gången KMT distribuerats med det nya registret som källa. Så har även skett med distributionen
av matrikeln. Registret har visat sig fungera som tänkt.
Statistikhanteringen utifrån registret har också prövats med belåtenhet.
Som nästa steg i arbetet ska ett upplägg för stiftsombud och funktionärer säkerställas så att
dessa kan ha tillgång till registret i arbetet.
Års- och månadsplan för registerarbetet kommer inom kort att utarbetas.
FS beslöt
att

uttala ett varmt tack till registeransvarige Jonas Tobin för det lyckosamma arbetet
med bland annat registret och matrikeln.

b)

Läget för pilotprojektet

Ingela Sjögren rapporterade från pilotprojekten kring arbetstid, volymberäkning och
tidrapportering (med hjälp av "Verktyget"). Projekten löper vidare men takten i genomförandet
lokalt har varit lägre än förväntat. Verktyget har dock visat sig fungera väl, så långt hittills kan
bedömas. En utvärdering beräknas kunna ske våren 2020.
En partsgemensam informationstext om projektet kommer att sändas ut inom kort.
c)

Pensionärers rättigheter i förbundet (32/19)

Med anledning av frågan om vilket fackligt stöd en pensionärsmedlem i Lärarförbundet/KMR
kan påräkna har saken tagits upp med Lärarförbundets sakkunniga.
Det kan konstateras att frågan varit uppe tidigare. Det finns dock inget entydigt regelverk inom
Lärarförbundet när det gäller pensionärsmedlemmar. Det bör också påpekas att pensionärer
inte kan vara dubbelanslutna till Lärarförbundet och KMR. Man är separat direktansluten
pensionärsmedlem till något av eller till båda förbunden. Eftersom KMR är ett yrkesförbund som
har avtalat om det fackliga stödet med Lärarförbundet, blir en fråga om fackligt stöd relevant
endast om pensionärsmedlemmen är medlem i Lärarförbundet.
Båda förbundens hållning i frågan är att den som är pensionär men parallellt även är yrkesaktiv
bör vara (i detta fall dubbelansluten) medlem. Då råder ingen tvekan om det fackliga stödets
fulla omfattning.

§ 43

Ekonomifrågor

a)

Ekonomisk rapport

Nils-Gunnar Karlson gav en kortfattad ekonomisk rapport (resultaträkning) för årets första fyra
månaderna. Rapporten ger inte anledning till några särskilda åtgärder utan resultat håller sig i
stort sett inom förväntade och/eller budgeterade ramar.
b)

Kapitalförvaltningsrapport

Nils-Gunnar Karlson förmedlade en kapitalförvaltningsrapport upprättad av förbundets
förvaltningsansvarige Per Gunnar Petersson. Rapporten ger inte anledning till några åtgärder.
c)

Överläggning med Lärarförbundet ang budget 2020-2022

Ingela Sjögren redogjorde för överläggningar mellan KMR och Lärarförbundet kring framtida
ekonomiska realiteter för Lärarförbundet och i förlängningen därmed KMR, realiteter som
kommer att påverka budgetförutsättningarna inför kommande budgetperiod.
d)

Budget inför ombudsmötet

Erik Svensson presenterade ett underlag för kommande FS-beslut om förslag till budget för KMR
under perioden 2020-2022.
FS beslöt
att

godkänna budgetunderlaget för slutlig behandling på telefonmöte 11/6 2019.

att

uttala ett varmt tack till Erik Svensson för hans omfattande och samvetsgranna
arbete med att ta fram budgetunderlaget.

e)

Förvaltningsberättelse

Förbundsordföranden lade fram ett utkast till förvaltningsberättelse upprättad av tf
förbundskassören Kerstin Odeberg.
FS beslöt
att

bordlägga underlaget till förvaltningsberättelse för vidare behandling på
telefonmötet 11/6.

§ 44

Ombudsmötet 2019

Aktuella frågor inför ombudsmötet 2019:
a)

FS förslag till ombudsmötet:

Dryftades ytterligare eventuella förslag från FS till ombudsmötet 2019. I anslutning till
stadgarnas skrivning om Representantskap kan en justering i stadgarna behöva göras för att öka
flexibiliteten när det gäller representantskapets genomförande
FS beslöt
att

ge Olle Heverius i uppdrag att inför kommande sammanträde 11/6 omformulera
aktuellt avsnitt i enlighet med diskussionen.

att

eventuella ytterligare förslag mailas till förbundsordföranden före 11/6.

b)

Gåva till ombudsmötets ledamöter

Vid mars-sammanträdet diskuterade FS förslag på gåvor till ombudsmötets deltagare.
Carolina Söderberg visade ånyo sitt förslag till KMR:s gåva. FS bekräftade förslaget.
FS beslöt
att

anskaffa gåvan enligt närmare specifikation (bilaga)

c)

Gäster

FS diskuterade gästlistan till ombudsmötet.
FS beslöt
att

inbjuda särskilda gäster till ombudsmötet enligt bilaga.

d)

Mötesordförande

FS diskuterade på initiativ av Ingela Sjögren ett förslag till att föreslå en särskild
mötesordförande för ombudsmötet.
e)

Hedersledamöter

FS dryftade tidigare förslag att kalla nya hedersledamöter i KMR.
FS beslöt
att

kalla hedersledamöter i enlighet med förslag. (Bilaga)

§ 45

KMT

FS diskuterade KMT:s framtid för den fortsatta närmaste tiden (hösten 2019) utifrån ett förslag
från nuvarande redaktör Bo Silfverberg.
FS beslöt
att

ge förbundsordföranden i uppdrag att överenskomma med föreslagen person om
en provanställning för redaktörsuppgifter inom KMT.

att

kostnaderna för anställningen skall rymmas inom KMT:s befintliga
budgetutrymme.

§ 46

Revision av Den svenska psalmboken 1986

Ett ärende från Margaretha Skoglund med bäring på en kommande revision av Den svenska
psalmboken 1986 bordlades till kommande sammanträde 11/6.
§ 47

Bidrag till TV-projekt om orgeln

För FS har tidigare presenterats ett förslag till en TV-produktion med orgeln som tema. Det är
Svenska kyrkans nationella nivå (kyrkokansliet) som intierat projektet.
FS konstaterar att förslaget innehåller många positiva aspekter som inte minst kan bidra till att
öka intresset för orgelinstrumentet och därmed också utgöra ett bidrag till en stärkt rekrytering
till kyrkomusikeryrket.
FS beslöt
att

i linje med tidigare diskussioner reservera 50 tkr som ett stöd till
finansieringen av produktionen.

att

beloppet måste rekvireras under innevarande år i god tid före årsskiftet.

§ 48

Pedagogisk utbildning för barn och ungdomar

Olle Heverius väckte frågan om KMR kan ta initiativ för att påverka utbildningsinstituten att
stärka insatserna när det gäller pedagogik för barn och unga.
FS dryftade frågan och konstaterade att saken är angelägen, den är också högt prioriterad inom
Svenska kyrkan (bland annat genom starten på det stora projektet om lärande, vidare
kyrkomötets 2019 fokus på lärandefrågorna och genom att barnkonsekvensanalys är ett
genomgående krav för nya projekt/motsv i Svenska kyrkan.
En av motionerna vid höstens ombudsmöte har också detta fokus, varför frågan med fördel kan
kopplas till motionens kommande behandling.

§ 49

Sammanträdets avslutande

Förbundsordföranden avslutade sammanträdet kl. 15.40.

Ingela Sjögren
förbundsordf.

Margaretha Skoglund
justerare

Henrik Tobin
förbundssekr.

