
Protokoll
Styrelsemöte

Göteborgs stifts kyrkomusikerförening

Tid: Måndag den 29 augusti 2011 kl 09:30.

Plats: Gustavigården, Göteborg
Närvarande: Berit Palmgren Wahlin, Kerstin Odeberg, Kristina Quicklund,
Camilla Voigt, Barbro Wiskari, Elise Edström och Elisabeth Almqvist Hansson.

Ulf Lindström, Ingela Sjögren och Peder Larsson hade anmält förhinder.

§ 54 Mötets öppnande
Berit hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 55 Justerare
Barbro Wiskari valdes till justerare.

§ 56 Dagordning
Ärendelistan godkändes.

§ 57 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 58 Utvärdering av utbildningsdag den 2 maj
Måndag den 2 maj 2011 anordnade vi en utbildningsdag för kontraktsombuden.
Temat var ”Vad är angelägna frågor i ditt kontrakt?”. Lärarförbundets
ombudsman Anders Johansson svarade på frågor och informerade om det nya
avtalet. Vi var alla mycket nöjda med dagen. Allt fungerade bra: Platsen -
Repslagaregården, maten – från Österkök, och uppslutningen.

Minst en utbildningsdag bör hållas per år och det är lättast att få bra uppslutning
vid endagarsutbildning.

§ 59 Kontraktsombud
Nytt kontraktsombud i Falkenberg är Maria Löfberg.
Kontraktsombud i Kind – fortfarande vakant.
Kontraktsombudet i Norra Bohuslän önskar ju lämna sitt uppdrag, men inget
nytt ombud har rapporterats.

Vi diskuterade också kontraktsombudens uppgifter och det nya
inspirationsmaterial som är på gång om yrket och yrkesrollen.



§ 60 Inbjudan från Förbundsstyrelsen
KMRs förbundsstyrelse har lagt ett sammanträde den 19 september i Göteborg. I
samband med detta har de inbjudit oss i stiftsföreningens styrelse till samtal
kring våra roller, avtal och annat.

§ 61 Handledning
Frågan om handledning diskuterades.

Den 1 november tillträder Ulrika Melin-Lasson tjänsten som stiftets
musikkonsulent. Beslutades att bjuda in henne för att bl a diskutera
handledningsfrågan.

§ 62 Årsmöte
Nästa årsmöte äger ju rum den 23 januari 2012 och vi fortsatte diskussionen om 
dagens innehåll och plats för mötet m m.

§ 63 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir måndag den 31 oktober kl 09:30 i Göteborgs domkyrka.

§ 64 Mötets avslutande
Berit förklarade dagens möte avslutat och inbjöd till lunch.

Halmstad den 30 augusti 2011

Elisabeth Almqvist Hansson, sekreterare Berit Palmgren Wahlin, ordförande

Barbro Wiskari, justerare


