KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND
Förbundsstyrelsen
PROTOKOLL
fört vid sammanträde för
Förbundsstyrelsen
Datum och tid:

2012-03-19 -- 20 inkl. ajourneringar för kaffe och lunch.

måndag 19/3 2012: 10.42-15.45
tisdag 20/3 2012: 08.45-14.30
Plats:

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Närvarande:

Ingela Sjögren (ordförande)
Per Gunnar Petersson (från § 24)
Ulf Bernhardsson
Carolina Dawidson
Lennart Ericsson
Nils-Gunnar Karlson
Jörgen Lindström (ers. M. Skoglund; ej senare del av 25§; §§ 26, 27)

Anmält förhinder

Margaretha Skoglund (ord. ledamot)
Nicklas Strandberg (kallad icke tjg ersättare enl rullande schema)

Övriga närvarande:

Anders Johansson (Lärarförbundet; ej §§ 24, 29)
Henrik Tobin (sekreterare; Lärarförbundet)
Irene Jansson (Annero Ekonomi och Administration AB; § 34a)
Marit Torkelson (Kyrkokansliet; § 25)
Johan Norrback (kyrkomusiker; utbildningssakkunnig; § 25)
Lars Åberg (domkyrkoorganist; medl. i handboksgruppen; § 26, 27)

§ 21

Sammanträdets öppnande

Förbundsordföranden Ingela Sjögren öppnade sammanträdet 19/3 2012 kl. 10.42.
§ 22

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter justeringar och tillägg.
§ 23

Val av justerare

Carolina Dawidson och Nils-Gunnar Karlson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 24

Rapporter
Projektet Kyrkomusikernas långsiktiga uthållighet
(§§ 42, 71, 83/08, 1, 15, 22, 31d, 52d, 71, 94, 110/09; 108/10; 2, 8/11)

Henrik Tobin rapporterade från projektet kring kyrkomusikerns långsiktiga personliga och
professionella uthållighet. Den del av projektet som rör materialframställning i tryckt form har
nyligen haft slutsammanträde. Tryckning kommer att ske under sommaren eller tidig höst,
distribution någon gång i september eller tidig oktober.
En andra del av projektet är inriktat på att skapa en webb-baserad mötesplats kring
kyrkomusikernas yrkesfrågor. Fortsatt planering för denna del, som kommer att inriktas mot
sådant material som kräver hög aktualitet eller som med fördel låter sig publiceras digitalt, pågår
kontinuerligt. Den webb-baserade delen lanseras samtidigt som den tryckta delen distribueras. De
båda projektdelarna är tänkta att fungera tillsammans, som en helhet.
§ 25

Framtidens kyrkomusiker

Marit Torkelsson och Johan Norrback gästade sammanträdet för att presentera och diskutera
olika aspekter på det pågående arbetet med att se över utbildnings-, examens- och
anställningsfrågor för kyrkomusikerna inom Svenska kyrkan.
Marit Torkelson rapporterade om det beslut som tagits 19/3 2012 av Nämnden för utbildning,
forskning och kultur (Kyrkokansliet) om framtida struktur för utbildning till musikalisk tjänst
inom Svenska kyrkan. Se vidare bilaga.
I korthet innebär beslutet att nämnden fattat beslut om studiegången för utbildning till diakon,
församlingspedagog, kyrkomusiker och präst. Studiegången omfattar fackutbildning, praktik och
slutår/sluttermin. Beslutet bygger på det arbete som pågått ett antal år och där företrädare för
olika intressenter (bl.a. KMR) varit representerade.
Den nya organisationen för slutår/sluttermin för diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och
präster kommer att starta under hösten 2014.
Det aktuella beslutet omfattar inte examenstitulatur eller anställningsbeteckningar.
FS diskuterade det arbete som nu påbörjats och som innebär framtagande av förslag till
examenstitulatur, anställningsbeteckningar m.m. Ett sådant förslag planeras läggas fram hösten
2012.

§ 26

Handboksarbetet för Svenska kyrkan

För närvarande pågår det handboksarbete för Svenska kyrkan som inom kort resulterar i ett
försöksmaterial som därefter skall resultera i en ny handbok inklusive musik. FS gästades av
domkyrkoorganisten Lars Åberg som är ledamot i handboksgruppen.
Lars Åberg gav en bakgrundsbeskrivning till handboksarbetet sådant det bedrivits från omkring
2006: huvudlinjer, organisation och roller.
I juni 2012 väntas Kyrkostyrelsen besluta om försöksordningar. Kyrkomötet beslutar om
försöksordningen hösten 2012 och försöksverksamhet sker från 1 advent 2012. År 2015 väntas
handboken tas i bruk.
Den nya handboken lägger fram två huvudsakliga gudstjänsttyper, högmässa respektive
gudstjänst/mässa. När det gäller musiken finns arvet från Kyrkomötets ”glad enkel och folklig
musik” (Gudstjänstsång, publ. 2011) som del av arbetet. Från 1986 års handbok hämtas fyra
kompletta kyrkoårsserier. Vidare tillförs två kompletta serier ur Gudstjänstsång (Verbum 2011),
en ”anglikansk-högtidlig”, en ”visa”), samt ytterligare två serier, en ”konstmusikalisk” (som skall
kunna fungera i mindre sammanhang) samt en serie som har en ”barnprofil”.
Försöksförsamlingar utses av respektive stift. Spontanremisser kommer att kunna sändas in.
Arbetet med kyrkliga handlingar har också startat. Musiker är representerade i var och en av de
fyra arbetsgrupperna.
§ 27

Musikpastoral

Nils-Gunnar Karlson redogjorde för ett initiativ till en s.k. musikpastoral från en arbetsgivare.
Initiativet har väckt oro bland medlemmarna, bland annat p.g.a. att initiativet presenterats i
samband med besparingsåtgärder.
FS diskuterade frågan. Företeelsen ”musikpastoral” verkar vara ett okänt begrepp.
Ett förslag väcktes att ett underlag till musikpastoral skulle kunna komma från fackligt håll.
Bland annat nämndes det ”förarbete” som redan ägt rum och som resulterat dels i det
policydokument i musikfrågor som utarbetades i början av 80-talet, dels den s.k. MISK-boken. I
dagsläget är det inte aktuellt att fatta något beslut i ärendet.
§ 28

Avtalsrörelsen (§§ 33, 48, 66, 77, 104/11; 6/12)

Anders Johansson redogjorde för det aktuella läget i avtalsförhandlingarna. FS diskuterade olika
aspekter kopplade till förhandlingsarbetet.

§ 29

Utbildning stiftsombud och reg. ombudsmän (§§ 95, 108/11; 8/12)

Lärarförbundets (i samverkan med KMR) årliga utbildningsdagar för stiftsombuden äger i år rum
29-30/5. I år deltar som förra året även de regionala skyddsombud som inte samtidigt är
stiftsombud samt Lärarförbundets regionala ombudsmän som har ett särskilt ansvar för
kyrkoområdet.
Henrik Tobin gav kortfattad information om planeringsläget.
§ 30

KMR:s verksamhetsberättelse (§ 16/12)

KMR:s verksamhetsberättelse för år 2011 har sammanställts av förbundssekreteraren och
bearbetats av ledamöterna. Förelåg en slutlig text för godkännande.
FS beslöt
att

fastställa verksamhetsberättelsen för 2011 att föreläggas Ombudsmötet 2013. Bilaga

§ 31

Dubbelanslutning och avgift som fristående

Ulf Bernhardsson redogjorde för en aktuell fråga kopplad till dubbelanslutning Lärarförbundet /
KMR respektive fristående medlemsskap.
FS konstaterar att den praxis som varit gällande i många år gäller tills vidare, och att de
medlemmar som felaktigt blivit fakturerade skall kontaktas och felaktigheter rättas till.
FS beslöt
att

ge Ulf Bernhardsson i uppdrag att hantera de ärenden som är aktuella.

§ 32

KMR och KLYS

Per Gunnar Petersson redogjorde för ett förslag som kommit från en representant för KLYS
(Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) med förslag att KMR skulle ansluta
sig till KLYS. FS diskuterade för- och nackdelar med en sådan anslutning, förbundets
resursanvändning m.m.
FS menar att det för närvarande inte är aktuellt med en anslutning till KLYS men att inbjuda
Martin Q Larsson (FST och KLYS) för samtal i frågan.
FS beslöt
att

uppdra åt Per Gunnar Petersson att kontakta förslagsställaren.

§ 33

Representation i Pensionskassans fullmäktige

Ingela Sjögren varit under de snart gångna mandatperioden varit ledamot i Pensionskassans
fullmäktige, Lennart Ericsson har varit ersättare, bägge representerande Lärarförbundet. Inför ny
mandatperiod har KMR av Lärarförbundet ombetts nominera ordinarie ledamot samt ersättare.
FS beslöt
att

att som ordinarie ledamot i Pensionskassans fullmäktige för den nya
mandatperioden föreslå Ingela Sjögren.

att

att som ersättare i Pensionskassans fullmäktige för den nya mandatperioden
föreslå Lennart Ericsson.

§ 34

Ekonomifrågor

a)

ekonomi- och bokslutsrapport avseende helåret 2011

Irene Jansson från Annero Ekonomi och Administration AB samt Ulf Bernhardsson redogjorde
för utfallet för KMR:s ekonomiska händelser för helåret 2011 (balans och resultat). Bilaga.
FS noterade att lönekostnaderna under 2011 överskridit budgetramen. Förklaringen till denna
avvikelse är att arbetskostnaderna för årsboken blivit något större än beräknat, vidare har
hållbarhetsprojektet medfört extra lönekostnader och webmasters lön inkl. en semesterersättning
medverkat till överskridandet. Räknar man samman kostnaderna för arbetskraft för både KMR
och KMT föreligger dock ett plus mot budget.
Några få enskilda poster återstår att kontrollera men påverkar inte slutresultatet.
FS beslöt
att

fastställa förbundets bokslut för år 2011.

att

rikta ett varmt tack till Irene Jansson, Annero Ekonomi och Administration AB, för
hennes insatser under det gångna verksamhetsåret.

b)

kapitalförvaltningsrapport (§ 36/11)

Per Gunnar Petersson gav sedvanlig kapitalförvaltningsrapport, och informerade om nivån på
förbundets tillgångar. Överflyttning till kapitalförsäkring enl FS-beslut (2011-04-07—11, § 36)
pågår kontinuerligt fram till ombudsmötet 2013.

§ 35

Kyrkomusiken och kulturdepartementet (§ 114/11; § 12/12)

Bordlagt ärende.
Frågan har tidigare diskuterats och har i första hand varit föranledd av behovet av att få en
diskussion och medvetenhet om relationen mellan kyrkans musik och samhällets kulturliv som
helhet. I dagsläget inte aktuellt att fatta några beslut med anledning av ärendet.
§ 36

Redovisning av kyrkomusikers arbetstid

Från olika håll aktualiseras frågor kring kyrkomusikernas arbetstid och särskilt då utifrån
eskalerande krav från arbetsgivarhåll på redovisning av förtroendearbetstid. Hos en arbetsgivare
har frågan lett till sådana fackliga reaktioner att arbetsgivaren i väntan på den vidare processen
tills vidare inte kräver rapportering av sådan arbetstid som här avses.
FS följer den fortsatta utvecklingen noga, och förbundet är genom ombuds- och förtroendemän
engagerat lokalt.
§ 37

Höstens sammanträden

FS fastställde tidpunkter för höstterminens sammanträden enligt följande: 4-5/10; 3/12.
§ 38

Tack

Ledamoten Lennart Ericsson framförde sitt hjärtliga tack till FS för uppvaktning i samband med
högtidsdag.
§ 39

Sammanträdets avslutande

Ingela Sjögren avslutade sammanträdet 20/3 kl. 14.30.

Ingela Sjögren
ordf.

Henrik Tobin
sekreterare

Justeras

Carolina Dawidson

Nils-Gunnar Karlson

