
Luleå stifts kyrkomusikerförening
Protokoll fört vid styrelsesammanträde
24 september 2007
Stiftsgården Skellefteå

Närvarande: David Bergius, Carolina Dawidson, Mikael Hellgren, Karolina Lif, Stig
Lundmark, Lars Nilsson, Stefan Normark, Monica Wasberg och Rose-Marie Winberg

§ 1. Ordföranden Mikael Hellgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Att justera protokollet utsåga David Bergius.

§ 3. Dagordningen godkändes.

§ 4. Genomgång av föregående protokoll.
§ 7. Carolina Dawidson är nu suppleant i förbundsstyrelsen.
Mikael Hellgren är med i valberedningen till förbundsstyrelsen.

§ 5. Stiftsombudens rapporter.
Stefan Normark:
Framtidsfrågorna är mycket angelägna.
I församlingarna och bland de förtroendevalda är okunskapen om
kyrkoordningen märkbar.
Det är viktigt att vikarierande musiker i förväg gör upp med arbetsgivaren om
arvode.
Annonsering, inte bara genom arbetsförmedlingen, är viktig för att få kvalifi-
cerade sökande.
Stig Lundmark:
Klimatet hos arbetsgivaren verkar bli hårdare.
Stig har haft ett tjugotal telefonkontakter i fackliga ärenden.
Vad beträffar behörighetsfrågorna konstateras att arbetsgivarna inte är

 konsekventa med kyrkoordningen.
I vissa lägen kan det vara bra att till arbetsgivaren rapportera vad man verkligen
gör i sin tjänst.
Arbetsgivarens ansvar är inte alltid tydligt.

Under denna punkt rapporterade Stefan Normark om förändringarna på Sensus
centralt. Ny förbundsrektor är Maria Granér.

§ 6. Rapport från ombudsmötet.
Markering av skillnaden mellan fyllnadstid och övertid.

  Matrikel där någon ville ha med examina, så blev ej fallet.
KMR ska genom stiftsombuden verka för att församlingarna anställer
behörig personal.
Mandatperioderna är ändrade till 3 år.



Stadgeändringar har gjorts med en språklig revidering. § 3, § 8 ska stå:
förbundsstyrelsen i stället för centralstyrelsen.
Frågan om annan storhelg än pingsten togs upp.

§ 7. Ekonomi
Ekonomin är god.
Stiftsföreningen får ca 26.000 kr i bidrag från KMR.
Rekryteringsprojektet redovisas till förbundsstyrelsen när de till pro-
jektet speciellt anslagna medlen är förbrukade.
Ansökan om extra bidrag, se § 9.

§ 8. Rekrytering – vad händer efter Nordorgel?
Orgelelevdagen har utfallit mycket positivt.
Enkät om orgelelever i församlingarna finns klar.
Viktigt med utrymme för fri musikundervisning i kyrkomusikertjänsterna.
Bra med ett nytt avtal där t.ex revidering av tidlista m.m. kan genomföras.
Beslut: Att Monica skickar ut enkäten om orgelelever i församlingarna.

Att Mikael kontaktar musikhögskolan för att undersöka om
det går att anordna en orgelelevdag.
Att Mikael och Monica formulerar en skrivelse till församlingarna
om vikten av fri musikundervisning.
Att uppmuntra församlingarna att fortsätta med Nordorgel-
mot framtiden lokalt.

§ 9. Årsmötet
Beslut:

Att i anslutning till årsmötet 18-19/4-08 genomföra ett två dagars
 körseminarium med någon inspirerande dirigent.

Att förlägga dessa dagar till Piteå och Skellefteå.
Att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Carolina, Lars och
 Monica som senast 1/11 lämnar repertoarförslag och ekonomiskt
underlag.
Att ordföranden då det ekonomiska underlaget föreligger ansöker
hos KMR om extra bidrag för genomförandet av dagarna.

§ 10. Nästa sammanträde
Beslut: Att förlägga nästa styrelsesammanträde i Lycksele den 18/2-08

och att ordföranden tar kontakt med Lyckesele förs. om lokal.

§ 11. Övriga frågor
Stig Lundmark efterlyste viktiga händelser som historisk sett är intressanta för
Hemsidan.
Beslut: Monica går igenom de sista fem åren och meddelar Stig vad som

är av intresse.



Information om nordiskt kyrkomusikmöte i Stavanger sept –08.

Luleå den 24 september 2007

Monica Wasberg

Justeras:

Mikael Hellgren David Bergius


