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Översyn av kantorsutbildningen 
Henrik Tobin rapporterade från det pågående översynsarbetet beträffande 
kantorsutbildningen. Den grupp som arbetar med översynen har nu haft två av tre planerade 
sammanträden. Det tredje äger rum i början av juni månad. Kyrkokansliets handläggare, som 
har samlat gruppen och ansvarar för arbetet, har för avsikt att lägga fram ett antal förslag till 
beslut med början från hösten 2010. 
 
Överläggningar med styrelsen för Karlstads stifts kyrkomusikerförening 
 
FS hade inbjudit styrelsen för Karlstads stiftsförening att överlägga i aktuella frågor. 
 
Ordföranden presenterade inledningsvis aktuella FS-ärenden. 
 
Stiftsföreningen lade vidare fram ett antal områden som dryftades: 

– EFU/pastorala året 
– kantorsutbildning i Sverige 
– frågan om förhandlingsmandat vid löneförhandling 
– löneutvecklingsfrågor 
– matrikel och register 
– medlemskap 
– ”ledningsgrupp” i en församling; protokoll kontra mötesanteckningar; MBL och 

delegationsordning 
– bristande ledning i församlingar 
– relationen mellan stiftsförening och FS 
– arbetsmiljöfrågor 
– musiksakkunnig på stiftsnivå 

 
Ekonomiärenden 
Irene Jansson och Ulf Bernhardsson presenterade bokslutet (resultat- och balansräkning samt 
bokslutsbilaga avseende placeringar av värdepapper) för år 2009. Inkluderande de finansiella 
intäkterna slutar bokslutet på ett överskott. Bokslutet har även genomgåtts och skrivits under 
av revisorerna. FS beslöt att fastställa 2009 års bokslut i enlighet med underlaget. 
 
Ulf Bernhardsson presenterade en uppdaterad version av treårsbudget för KMR 2011-2013 
som bygger på förbundsstyrelsens genomgång vid marssammanträdet. FS beslöt att godkänna 
förslaget till treårsbudget och att vid höstens ombudsmöte lägga fram förslag till beslut 
innefattande budget och arvodesförslag till förbundets funktionärer. 
 
Hedersgåva 
Förbundets senaste hedersgåva har tagit slut och FS behöver ta ställning till ny hedersgåva. 
Bo Svensson har åtagit sig att medverka till inköp av en ny hedersgåva. FS beslöt att uppdra 
åt Bo Svensson att ta fram förslag samt offert till hedersgåva för KMR. 
 
Ombudsmötet 2010 
Henrik Tobin redogjorde för planeringsläget inför höstens ombudsmöte. 
 
Lärarnas arbetstidsavtal 



Anders Johansson redogjorde för aspekter som är kopplade till pågående förhandlingar kring 
bland annat lärarnas arbetstidsavtal inom pågående avtalsrörelse. Frågan har även bäring på 
kommande avtalsrörelse för kyrkomusikerna våren 2011. 
 
Relationen till Lärarförbundets lokalavdelningar 
Utifrån en aktualisering av Nils-Gunnar Karlson berördes frågan om hur relationerna mellan 
KMR och Lärarförbundets lokalavdelningar kan utvecklas och stärkas. FS diskuterade frågan 
ingående utifrån förslag till konkreta åtgärder. 
 
Arbetstidsfrågor 
I en samfällighet har man etablerat ett arbetstidrapporteringssystem som i princip hittills inte 
har omfattat kyrkomusikerna. Nu är tänkt att kyrkomusikerna i samfälligheten skall ingå i 
rapporteringen enligt en speciallösning som innebär att man redovisar plus- eller minustid i 
relation till anställningsomfattning. Det har även diskuterats att kyrkomusikerna inte skall 
särbehandlas utan redovisa arbetstid på samma sätt som andra yrkesgrupper. FS diskuterade 
frågan. 
 
ECPCM 
Det europeiska kyrkomusikaliska nätverket ECPCM håller sin årskonferens i England 23-27 
september 2010. FS beslöt att utse Per Gunnar Petersson att representera KMR vid detta möte. 
 
Möte med Nordiska kyrkomusikrådet 
Nordiska kyrkomusikrådet (NKR) håller möte i Reykjavik 13-14 september 2010. På grund 
av att förbundsordföranden har förhinder beslöt FS att utse Per Gunnar Petersson att 
representera KMR vid detta möte, med Nils-Gunnar Karlson som ersättare. 
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