
Prototokoll fört vid styrelsesammanträde
Luleå Stifts Kyrkomusikerförening
10 januari 2005 kl 10-13
Margretelund, Öjebyn

Närvarande: Ursula Grönlund, Carolina Dawidson, Michael Åhdén, Kjell Lindström, Monica
Wasberg samt Ewerth Richardsson

§ 1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Kallelsen godkändes

§ 3. Val av justeringsmän
Beslut: Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Carolina

 Dawidson och Michael Åhdén.

§ 4. Ärendelistan gicks igenom med tillägg av genomgång av föregående protokoll.
Noteras att kontakt med Församlingsförbundet inte tagits ännu.

§ 5. Årsmöte 2005
Tidigare förslag om att förlägga årsmötet i Skellefteå i samband med
kyrkoperans föreställning går inte att genomföra. Styrelsen har tagit del av
förslag från ordföranden att förlägga årsmötet till Piteå Stads församling och att
avsluta mötet med en föreställning om Maria Magdalena, medv: Magdalena
Ljungberg och Kerstin Baldwin.

Beslut: Att förlägga årsmötet 11 feb. till Piteå stads församling,
 Kyrkcenter

Att programmet för årsmötet omfattar
Kl 10 Kaffe
Kl 10.15 Årsmötesförhandlingar
Kl 12 Lunch
Kl 13 Program med Leif Nahnfeldt
Kl 15 Kaffe
Kl 15.30 Föreställning om Maria Magdalena

Att informera valberedningen om de fyllnadsval som gjordes
föregående årsmöte: Carolina Dawidson och Kerstin Baldwin.
Dessa styrelsemedlemmar skall tillsammans med Monica Wasberg
väljas på nytt årsmötet 2005. Likaså suppleanterna Maria Axell,

 Stefan Normark och Anita Samuelsson.

Att vid årsmötet utse ombud till KMR:s ombudsmöte 15-16/9-05.

Att kallelse till årsmötet skickas ut omgående.



§ 6. Från KMR:s valberedning föreligger en skrivelse där stiftsföreningarna
uppmanas att aktivt ta del i rekryteringen av ny förbundsordförande samt två
styrelseledamöter. Följande namn kom fram vid diskussion om lämpliga
kandidater till KMR styrelse: Tomas Wahlbom, Karl-Göran Ehntorp, Per-
Gunnar Petersson, Per Ahlberg, Ingela Sjögren och Kestin Ytterberg som
tänkbara ordförande och Karin Marcusson, Kerstin Baldwin samt Carolina
Dawidson som tänkbara styrelseledamöter.

Beslut: Att undersöka huruvida ovanstående personer har intresse av att gå
in i nämnda uppdrag samt att vid årsmötet diskutera detta för att
sedan kunna lämna förslag till KMR:s valberedning.

§ 7. Ekonomi
Bordlades då kassören inte deltog vid sammanträdet.

§ 8. Ordföranden delgav styrelsen en begäran från KMR att alla årsmötesprotokoll
ska skickas in till KMR.

§ 9. Nordorgel 2005
Den planerade elevdagen för församlingarnas orgelelever planeras till den 12/3
vid Musikhögskolan i Piteå. Förslag till föreläsare för elevernas ”hemmalärare”
är Anne Lise Sjödin, Sundsvall. Musikhögskolan har bokat in dagen.
Dagen är ett led i rekryteringsarbetet varför församlingarna bör bekosta resor för
såväl elever som deras lärare.

Beslut: Att minimiantalet för dagens genomförande är 5 elever.
Att inbjudan till dagen ska skickas ut samtidigt med kallelse till
årsmötet.
Att engagera Anne-Lise Sjödin som föreläsare.
Att sista anmälningsdag är den 11 feb.

§ 10. Framtidsforum 4-6/10-05
Ewerth Richardsson informerade om Framtidsforum i oktober –05. Önskemål
framkom från styrelsen om repertoarseminarium samt att kyrkomusikerna får
vara mer aktiva vid gudstjänsterna. Peter Wallin nämndes också som en lämplig
föreläsare vid dagarna. Ytterligare idéer lämnas till Ewert R.

§ 11. Studerandeföreningen vid Musikhögskolan i Piteå.

Beslut: Att inbjuda studerandeföreningen vid Musikhögskolan i Piteå
till årsmötet i februari.

§ 12. Kantorsutbildning i Luleå stift.
Skrivelse har gått från ordföranden till Landstinget i Norrbotten om vikten av
bidrag till de utbildningar som ligger utanför länet.

Beslut: Att uppdra till ordföranden att kontakta Mellansels folkhögskola
för att utröna hur det förhåller sig med landstingsbidragen innan
ytterligare kontakt tas med Norrbottens läns landsting.



§ 13. Hemsidan
Redaktören för hemsidan, Stig Lundmark, uppmanar medlemmarna att lämna
material till hemsidans idésida.

Beslut: Att vid årsmötet lämna en redogörelse för hemsidan.

§ 14. Medlemsinventering
Styrelsen gick igenom vilka som bytt tjänst, vakanser samt nyanställda.

§ 15. Förvaring av gamla handlingar.

Beslut: Att uppdra till ordföranden att kontrollera med Tore Andersson
hur gamla handlingar ska förvaras och om dessa ska till
landsarkivet.

§ 16. Ordföranden avslutade mötet.

Luleå den 11 januari 2005

Monica Wasberg Ursula Grönlund

Carolina Dawidson Michael Åhdén


