
Luleå Stifts Kyrkomusikerförening

Protokoll fört vid styrelsesammanträde
Stiftsgården i Skellefteå den 27-28 september 2004

Närvarande: Ursula Grönlund, Kerstin Baldwin, Carolina Dawidson, Per Wållberg,
Kjell Lindström, Monica Wasberg, Kurt Sundström och Stig Lundmark.

§ 1. Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet som äger rum i
anslutning till kontraktsombudssamling den 28/9.

§ 2. Att justera protokollet utsågs Carolina Dawidson och Per Wållberg.

§ 3. Dagordningen fastställdes med tillägg till punkt 14: Nästa sammanträde.

§ 4. Föregående mötesprotokoll  gicks igenom.

§ 5. Rapporter:
Bil 1 Sensus årsmöte – Per Wållberg närvarade vid detta årsmöte.

Diskuterades om varför vi som fackförbund är anslutna till Sensus. Ordföranden
presenterade tankar kring samarbetet med Sensus som Kyrkomusikernas
Riksförbund ställt samman.

Möte med Studerandeföreningen vid Musikhögskolan i Piteå 2 juni, där
ordföranden och stiftsombuden deltog.

Kyrkomusiksymposiet i Århus. Ordföranden m. fl. rapporterade från symposiet
och konstaterar att vi ligger väl framme i nytänkande inom kyrkomusiken i
Sverige. Seminarierna hölls på danska vilket var lite synd med tanke på
förståelsen.

§ 6. Hemsida.
Styrelsen har anlitat Stig Lundmark för att arbeta fram en hemsida för
föreningen. Stig Lundmark presenterade sitt  förslag som styrelsen fann väl
genomtänkt och genomarbetat. Några små justeringar föreslogs.

Beslut: Kompletterande med länkar till LUNK och LUSK
Övergripande inledning på startsidan av ordföranden.
Komplettera med bildmaterial.
Att efter förslag från Kerstin B låta utforma en egen logotype.

§ 7. NORDORGEL- projektet
Den planerade orgeldagen vid Musikhögskolan för församlingarnas orgelelever
hösten –04 kan ej genomföras p.g.a. ett missförstånd. Tanken med Nordorgel
var att det i större skala skulle återkomma vartannat år. Diskuterades om det inte
är för tätt intervall och om inte femårsintervall är att föredra. Under mellantiden
ska församlingarna själva vara aktiva. Förslag att under vårterminen engagera



Helen Lundqvist-Dahlen och Anna-Lisa Sjödin för en pedagogdag, ev i
anslutning till elevdagen.

Beslut: Att  genomföra orgeldagen den 12 mars 2005
Att sekreteraren tillfrågar Helen Lundqvist-Dahlen och Anna-Lisa
Sjödin om de kan genomföra en pedagogdag den 12 mars –05.
Inbjudan till detta formuleras av ordf. och sekr. och distribueras
genom stiftskonsulenten.

§ 8. Årsmöte 2005
Beslut: Beslöts att årsmötet ska äga rum 11 februari 2005 i Skellefteå

med möjlighet att gå på kyrkoperans föreställning.
Innehåll: Årsmöte

Lunch
Fortbildningspass, ev. barnkör med Kerstin
Linzander eller ergonomi
Introduktion till Kyrkoperan.

§ 9. Ekonomi
Kassören redogjorde för den ekonomiska situationen där vi nu har ca 30.000 kr i
kassan. Ordföranden informerade om möjligheten att för specifika ändamål
ansöka om extra anslag hos KMR.

Beslut: Att hos KMR ansöka om 30.000 kr för genomförande av årsmöte.

§ 10. Val till representantskap, Lärarnas Hus den 18-19 nov 2004

Beslut: Att utse Carolina Dawidson att närvara vid representantskapet
Med Kerstin Baldwin som suppleant.

§ 11. Rekryteringsbrev, svar och uppföljning.
Rekryteringsbrev har skickats till samtliga församlingar, stiftsstyrelse,
domkapitel, kontraktsprostar och biskop. Av dessa har tre svar kommit styrelsen
tillhanda: Nordmalings förs., Ume stads förs. samt kyrkomusiker Bengt-Ivan
Henfridsson, Burträsk. Styrelsen noterar också att stora satsningar gjort för
rekrytering av präster och diakoner emedan kyrkomusikerrekrytering fått lägre
prioritet.

Beslut: Att sekreteraren kontaktar Ingemar Johansson på
Församlingsförbundet om vikten av förbundet aktivt arbetar med
frågan om rekrytering av kyrkomusiker.

§ 12. Skrivelse till Norrbottens Läns Landsting

Beslut: Att ordföranden skriftligt tillfrågar Landstinget om skrivelsen
behandlats och att styrelsen önskar ett protokollsutdrag.
Att sekreteraren kontaktar Församlingsförbundet om deras ansvar i
ärendet.



§ 13. Medlemskoll.
Redogjordes för förändringar på tjänster i stiftet.

§ 14. Övriga ärenden
Ordföranden informerade om att motioner till KMR:s ombudsmöte 2005 ska
vara  inlämnade senast sista januari-05.

Beslut: Att nästa sammanträde äger rum den 10 januari 2005,
Margretelund Öjebyn.

§ 15. Ordföranden avslutade mötet.

Luleå den 28 sept 2004

Monica Wasberg, sekr. Ursula Grönlund, ordf.

Carolina Dawidson Per Wållberg


