
 
 
 
 

 
 

Protokoll 
Styrelsemöte 

Göteborgs stifts kyrkomusikerförening 
 
 
Tid:  Torsdag den 3 juni 2010 kl 10:00. 
Plats:  Domkyrkan, Göteborg 

Närvarande:  Bengt Nilsson, Camilla Voigt, Kerstin Odeberg, Kristina 
Quicklund, Peder Larsson, Ingela Sjögren och Elisabeth Almqvist Hansson.  
 
Emmy Algefors, Ulf Lindström och Barbro Wiskari hade anmält förhinder. 

 
§ 49 Mötets öppnande 

Bengt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 50 Justerare 
 Kristina Quicklund valdes till justerare. 
 
§ 51 Dagordning 
 Den utdelade ärendelistan godkändes med tillägg under övriga frågor. 
 
§ 52 Föregående protokoll 

Föregående protokoll genomlästes, godkändes och lades till handlingarna.  
I samband med detta framfördes ett varmt tack till Kerstin Odeberg för ett 
mycket trevligt vårmöte. 
 

§ 53 Samtal kring motionerna till ombudsmötet 
Samtalet kring motionerna till ombudsmötet i september föranledde en 
diskussion kring motion nr 1: Kyrkliga handlingar: Tjänsteåliggande för 
kyrkomusiker. 
  

§ 54 Årsmötet 2011 
Datum för Årsmötet 2011 fastställdes till måndag den 24 januari. Vi påbörjade 
också en diskussion om upplägget av dagen. 

 
§ 55 Ingela har ordet 
 Ingela Sjögren lämnade information om det pågående fackliga arbetet. 
 
§ 56 Val av ny kassör 

Vår kassör Emmy Algefors har fått tjänst i Arboga och eftersom hon därigenom 
lämnar vår stiftsförening måste ny kassör väljas. 



Till ny kassör och firmatecknare från den 1 augusti 2010 valdes Kerstin 
Odeberg .  
 

§ 57 Övriga frågor 
• Utvärdering av uppdateringen av hemsidan och arvode till Gjert 

Magnusson 
Vid mötet den 8 december 2009 beslutades att vi efter ett halvår skulle 
utvärdera Gjert Magnussons uppdatering av vår hemsida. Vi konstaterade nu 
att vi är mycket nöjda med arbetet och utbetalning av arvodet (2000 
kr+moms/år) ska ske omgående. 
• Ansvar för hemsidan  
Beslutades att Elisabeth Almqvist Hansson fortsättningsvis ska ha ansvar för 
att uppgifter om hemsidans uppdatering kommer Gjert Magnusson tillhanda. 
Detta arbete har tidigare skötts av Peder Larsson.   
• Musikkonsulenttjänsten 
Camilla Voigt rapporterade om sitt partiella vikariat på tjänsten som 
musikkonsulent. 
• Utbildningsdag 
En utbildningsdag för kontraktsombud med medverkan av Anders Johansson 
och Ingela Sjögren planeras till den 15 eller 22 november.  
 

§ 58 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum tisdag den 7 september kl 09:30 i Göteborgs 
domkyrka. 

 
§ 59  Mötets avslutande 

Bengt förklarade dagens möte avslutat och inbjöd till lunch. I samband med 
lunchen avtackades Berit Palmgren Wahlin och Göran Allvar och varsin gåva 
överlämnades.      

 
 
 
Halmstad den 7 juni 2010  
 
 
 
Elisabeth Almqvist Hansson, sekreterare  Bengt Nilsson, ordförande 
 
 
 
Kristina Quicklund, justerare 

 


