
KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND
Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde för

Förbundsstyrelsen

Datum och tid: 2012-01-11 kl. 10.35-16.02; 2012-01-12 kl. 10.30-16.00 inkl.
ajourneringar för kaffe och lunch.

Plats: Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Närvarande: Ingela Sjögren (ordförande)
Per Gunnar Petersson
Ulf Bernhardsson
Carolina Dawidson
Lennart Ericsson
Nils-Gunnar Karlson
Jörgen Lindström (ersättare för Margareta Skoglund; från § 11)

Anmält förhinder Margaretha Skoglund

Närvarande icke tjg Kerstin Odeberg
ersättare enligt
rullande schema:

Övriga närvarande: Anders Johansson (Lärarförbundet; §§ 4b-5; 6, 8-10; 13ff)
Henrik Tobin (förbundssekreterare; Lärarförbundet)

§ 1 Sammanträdet öppnas

Förbundsordföranden öppnade sammanträdet kl. 10.35.

§ 2 Fastställande av dagordning

Fastställdes dagordning efter kompletteringar.

§ 3 Val av justerare

Per Gunnar Petersson och Ulf Bernhardsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 4 Rapporter

a) KMR:s remissvar över Strukturutredningen (§§ 64, 81, 109/11)

Henrik Tobin rapporterade att KMR:s yttrande över Svenska kyrkans strukturutredning inlämnats
i december i god tid före sista inlämningsdatum. Yttrandet: se bilaga.

b) Utvecklat förslag betr. bl.a. examensbeteckningar från Kyrkokansliet (§ 23/11)

Henrik Tobin rapporterade att Kyrkokansliet beslutat gå vidare med att vidareutveckla vissa
aspekter av den översyn av i första hand kantorsutbildningarna som resulterade i ett slutförslag
våren 2011. Framför allt handlar det i nuläget om att ytterligare förfina benämningarna på förslag
till nya examensbeteckningar, dock utan att överge själva grundtanken i den ursprungliga
modellen.

§ 5 Representantskap 2012 (§§ 60, 76, 103/11)

Diskuterades upplägg och innehåll för möte med KMR:s representantskap 12/1 2011.
Huvudfråga för representantskapet blir de kommande avtalsförhandlingarna. FS deltar i
representantskapet och minnesanteckningarna från överläggningarna återfinns som bilaga i detta
protokoll.

§ 6 Avtalsrörelsen (§§ 33, 48, 66, 77, 104/11)

Anders Johansson informerade i korthet om förutsättningarna inför avtalsrörelsen.
Lärarförbundets förhandlingsdelegation för kyrkan, där KMR har fem av sju representanter
(tillkommer ordf. från Lärarförbundet), har sitt första sammanträde 13/1 2012.

§ 7 NKS 2012 Island (§§ 63, 79, 106/11)

a) villkor för deltagande av KMR-representanter, traktamente

Frågan om kostnadsersättning i samband med NKS 2012 har tidigare diskuterats. Utifrån
bedömningen att omfattningen av kostnadsersättningen enligt Skatteverkets normer efter avdrag
för de måltider som ingår i arrangemanget blir tämligen begränsad beslöt FS

att sedvanlig kostnadsersättning under NKS 2012 därför betalas ut för KMR:s
representanter i enlighet med gällande regelverk.

b) resande till NKS 2012

Per Gunnar Petersson informerade om den aktuella reseplaneringen för NKS 2012.



§ 8 Utbildning av stiftsombud och reg. ombudsmän (§§ 95, 108/11)

De årliga utbildningsdagarna för stiftsombuden föreslås detta år även inbegripa Lärarförbundets
regionombudsmän, eventuellt också stiftsföreningarnas ordförande (se § 108/11).

Anders Johansson redogjorde för några olika konferensalternativ. FS menade att det var viktigt
att få så mycket konferenstid som möjligt.

FS förespråkar modellen med 1 övernattning. Under förutsättning att avtalsförhandlingarna är
avslutade bör konferensen om möjligt tidigareläggas något, till sista veckan i maj. Anders
Johansson bokar konferensen för dagarna 29-30 maj 2012. Konferensen genomförs endast om
avtalet är klart.

§ 9  KMR:s årsbok med matrikel (§§ 49, 58c, 84, 110/11)

I år kommer det nya avtalet inte att föreligga i tryckbart skick förrän tidigast i början på maj.
Avtalstexten (och övriga relaterade dokument) måste därför lyftas ut ur Årsbok med matrikel
2012. Inte heller den reviderade form av utvecklingsdokumenetet som togs fram 2011 ska
tryckas.

Jonas Tobin som är koordinator för produktionen av årsboken meddelar att allt redaktionellt
material samt annonser till årsbok/matrikel måste vara inne den 5 april. Den 20 april skall alla
korrektur vara godkända för att leverans av årsboken skall kunna ske vecka 19.

§ 10 FS och tidningsprenumerationer

Ingela Sjögren aktualiserade kostnaden för de tidningsprenumerationer som tillkommer FS
ledamöter enligt Ombudsmötets beslut.

Ett alternativ till tidningsprenumerationer skulle kunna vara införande av läsplattor, som både
kunde fungera som ”tidningsläsare” och sammanträdesredskap. Denna lösning är på sikt även
betydligt billigare. FS diskuterade frågan.

FS beslöt

att de ledamöter som så önskar har möjlighet att byta tidningsprenumeration mot
läsplatta med wi fi-uppkopplingsmöjlighet och 16 GB kapacitet.

att läsplattan inkl. fodral/motsvarande inhandlas av var och en personligen som utlägg
utifrån en maxkostnad om 4 800 kr.

att den enskilde själv svarar för kostnaden för ev. 3G-uppkoppling.

att KMR bekostar trådlös router för de två ledamöter som saknar nätverk i bostaden.



§ 11 Ekonomifrågor

a) ekonomirapport

Ulf Bernhardsson gav sedvanlig ekonomisk rapport. Bokslutsförberedelser pågår inför
presentation av bokslutet vid FS kommande sammanträde i mars. I övrigt inga oväntade
avvikelser

Utskick för inhämtande av medlemsavgifter m.m. har gått ut. Bidragen till stiftsföreningarna
kommer att betalas ut inom kort.

b) kapitalförvaltningsrapport

Per Gunnar Petersson gav kapitalförvaltningsrapport i enlighet med sedvanliga rutiner.
Överföring i enlighet med tidigare beslut från vanlig depå till kapitalförsäkring har skett.

c) resekostnader förbundssekreteraren, bordlagd fördelningsfråga (§ 112c/11)

Förbundssekreterarens tågresekostnader har hittills kunnat täckas genom det årskort på SJ som
KMT bekostat. Kostnaden för årskortet har sedermera stigit samtidigt som den andel av resor
som inte är KMT-anknutna kraftigt har ökat. Detta gör att man bör överväga en fördelning av
kostnaderna för framtiden.

Förbundssekreteraren lämnade sammanträdet inför FS diskussion. FS diskuterade frågan. FS
beslöt

att förbundet står för ett bidrag till kostnaden för årskort om 40 tkr för 2012.

Förbundssekreteraren återkom till sammanträdet.

§ 12 Kyrkomusiken och kulturdepartementet (§ 114/11)

Utifrån en intervju med kulturminister Lena Adelsohn initierade förbundsordföranden frågan om
definitionen av en kulturarbetare och om det skulle vara positivt eller negativt att kyrkomusikern
skulle synas mer i rollen som kulturförmedlare. T. ex. talas om en kultursatsning inom
vårdsektorn, vilket givetvis är positivt, utan att notera det omfattande arbete som idag bedrivs av
Svenska kyrkan genom oss kyrkomusiker.

§ 13 Orgel ’12

Informerades om symposiet Orgel ’12 i Västerås kommande april. Diskuterades eventuell
representation från KMR på symposiet. FS beslöt

att utse Ingela Sjögren som representant för KMR under Orgel ’12.



§ 14 Norstedts svenska historia

En medlem har sänt ett brev med anledning av orgelhistoriska uppgifter med betydande
felaktigheter i bokverket Norstedts svenska historia. FS uppfattar inte att det ligger inom
förbundets uppgifter som facklig organisation att kommentera eller påtala felaktigheter i
musikhistoriska framställningar.

FS beslutar

att ge förbundssekreteraren i uppgift att till brevskrivaren föra fram förbundsstyrelsens
synpunkter och att därutöver inte vidta några ytterligare åtgärder i ärendet.

§ 15 Facklig fråga

Carolina Dawidson redogjorde för en facklig fråga i en kyrklig samfällighet med krav på
tidredovisning av all arbetstid, förtroendearbetstiden inkluderad.

Diskuterades hur man bäst går till väga för att hantera den uppkomna situationen. Anders
Johansson gav vissa råd angående hanteringen av den fortsatta processen.

§ 16 Verksamhetsberättelse

Berördes den kommande verksamhetsberättelsen, innehåll och skiss. Verksamhetsberättelsen ska
fastställas vid nästkommande sammanträde.

Förbundssekreteraren får i uppdrag att snarast distribuera en grundskiss till verksamhetsberättelse
2011 för ”påfyllnad” och justeringar.

§ 17 Musikkonsulenterna

FS beslöt

att ge Carolina Dawidson i uppdrag att utröna möjligheterna till ett möte mellan FS och
musikkonsulenterna inom Svenska kyrkan.

§ 18 Fax hos förbundsordföranden

Förbundsordföranden har p.g.a. närmast obefintlig nyttjandegrad ställt undan faxapparaturen på
förbundsordförandens kontor. Bedömningen är att faxen i fortsättningen inte behövs.
Faxabonnemanget kan därför avslutas (gäller 031-795 62 36).



§ 19 FS sammanträden våren 2012

Kommande FS-sammanträden :

19-20 mars i Stockholm (sedvanliga tider)
28-29 maj i Stockholm (lunch-lunch) – flyttat sammanträde från ursprungligen 25/5.

§ 20 Sammanträdets avslutande

Ingela Sjögren avslutade sammanträdet 12/1 kl. 16.00

Ingela Sjögren Henrik Tobin
förbundsordförande förbundssekreterare

Per Gunnar Petersson

Ulf Bernhardsson


